
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 

2016. július 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF Törzs 1.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Telefonon keresztül az Ügyfélszolgálat a nap 24 órájában, az év 365 napján elérhető.  

A Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálatának és Hibabejelentőjének telefonszáma:1272 

E telefonszám a Szolgáltató hálózatából díjmentesen, míg más belföldi hálózatokból helyi tarifával 

hívható. 

Külföldről hívható telefonszám: +36 1 7070707 

 

2. Az ÁSZF „A” Mellékletének 3. számú Függeléke az alábbiakkal bővül: 

 

Szerelésnél felhasznált anyagok árlistája 

Anyag megnevezése Bruttó ár Egység 

MMWO SPLITER 800 Ft /darab 

 

3. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1.1.13. pontjába foglalt, belföldi kék szám hívására vonatkozó 

rendelkezését töröljük: 

 

13. Belföldi kék szám hívás 

A Szolgáltató lehetővé teszi az Előfizető számára, hogy 40-es előhívószámú hívásokat 

kezdeményezzen.  

A belföldi kék szám hívásakor a hívást kezdeményező számára a hívás helyi szakaszára vonatkozó 

díját kell alkalmazni.  

Belföldi kék szám hívás szolgáltatást a belföldi előtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölő számmal (40) és 

a hatjegyű, a kék számhoz tartozó előfizetői számmal kell kezdeményezni.  

Csak olyan hálózatban található kék számok érhetőek el a Szolgáltató előfizetői hozzáférési 

pontjairól, amelyek irányában a Szolgáltató hálózat-hozzáférési szerződésekkel rendelkezik. 

 

4. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1. számú Függelékében szereplő további hívásirányok az 

alábbiak szerint módosulnak: 

 

További hívásirányok 

Hívásirány Típus 
Bruttó díjak 

(Ft/perc) 

Invitel belföldi tudakozó 11888 Vezetékes 108 

Egyetemes belföldi tudakozó 11800 Vezetékes 120 

Invitel különleges és nemzetközi tudakozó 11811 Vezetékes 144 

Segélykérőszám 104 Vezetékes 0 

Segélykérőszám 105 Vezetékes 0 

Segélykérőszám 107 Vezetékes 0 



 

Segélykérőszám 112 Vezetékes 0 

Ügyfélszolgálat 1272 (saját hálózat) Vezetékes 0 

Ügyfélszolgálat 1272 (belföldi hálózat) Vezetékes 6,25 

Telex Vezetékes 100 

Pontos idő 180 Vezetékes 6,25 

Egyszerűsített foglalkozást bejelentő vonal 185 Vezetékes 6,25 

Autóklub 188 Vezetékes 0 

Kormányzati ügyfélvonal 1818 

(Zöld szám jellegű) Vezetékes 0 

Ébresztés 193 Vezetékes 250/db 

Nemzetközi zöld szám Vezetékes 90 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

 

Valamint töröljük: 

 

Kék szám szolgáltatásra (06-40) történő előfizetés havidíja 2 500 Ft. 

 

5. Az ÁSZF „E”, „E.1”, „E.2” és „E.3” Mellékleteiben feltüntetett csatornakiosztás módosul. 

 

A fenti módosításokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket: 
Amennyiben az Előfizető a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy kifejezett nyilatkozatával jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani a Szolgáltató módosítás tárgyában megküldött értesítését követő 
8 napon belül. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, úgy 15 napon 
belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem 
mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői 
szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a 
kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető 
felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés 
felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 
8 nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. 
Az ÁSZF-t teljes, egységes szerkezetű formában közzétettük a www.digi.hu/aszf oldalon, valamint az 
Ügyfélszolgálatainkon. 
Az ÁSZF módosítás indoka: jogszabályváltozás, ÁSZF aktualizálása, csatornakiosztásban bekövetkezett változás. 

 

Budapest, 2016. június 30. 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

http://www.digi.hu/aszf

