
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2019. április 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „A” Mellékletének A.1 Függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

A Szolgáltató 2019. február 1-től igényelhető kábeltelevíziós díjcsomagjai és azokra 

alkalmazandó előfizetési díjak területi bontásban: 

Terület Szolgáltatás Bruttó 

Monorierdő (2019. április 1-től 

elérhető) Közszolgálati 600 Ft 

 DIGITV 2019 3100 Ft 

 

 

2. Az ÁSZF „C” Mellékletének C.1 Függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

2.3. Szolgáltatás előfizetési díjak 2018. január 1-jétől: 
 

A jelen pontban található díjcsomagok 2019. április 1-től Monorierdőn is elérhetőek. 

 

3. Az ÁSZF „D” Mellékletének 1.2. pontjából az alábbiakat töröltük:  

 

1.2. A szolgáltatás igénybevételének feltételei 
 

A Szolgáltató FTTH területein a telefonszolgáltatás – műszaki okból kifolyólag – önállóan nem 

rendelhető. 



 

4. Az ÁSZF „G” Melléklete az alábbiak szerint módosul, illetve bővül: 

 

1.2 DIGI FULL – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2019. április 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel 

nem vonható össze. A kedvezmények összevonásának tilalma alól a mobilinternet kivételt képez. 

 

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-

számla regisztráció. 

 

FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

három hónapban 

Csomagár 

az első 

három 

hónap 

elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 3.000 Ft 5.999 Ft 

 

 

 

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első három 

hónapban 

Csomagár az 

első három 

hónap elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 100 

FTTB 2019 
3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 500 

FTTB 2019 
3.100 Ft 6.200 Ft 

 

 



 

A DIGI FULL csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

 

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely 

kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók 

változása folytán ettől a jövőben eltérhet. 

 

Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a 

fent megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő 

megfizetése. 

 

Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő 

beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása. 

 

Az akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes. 

 

Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától 

számítva a kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését 

rendes felmondás útján a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a 

díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés 

megszűnik, az általa igénybevett kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére. 

 

Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem 

kombinálható. 

 

Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 

 

1.3 DIGI FULL – határozott időre szóló előfizetői szerződés megkötésével 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2019. április 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel 

nem vonható össze. A kedvezmények összevonásának tilalma alól a mobilinternet kivételt képez. 

 

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése. 

 

FTTH területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első két 

hónapban 

Csomagár az 

első két hónap 

elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 DIGINet 1000 3.000 Ft 5.999 Ft 



 

FTTH 2019 

 

FTTB területeken az alábbi díjcsomagok együttes előfizetése esetén igénybe vehető kedvezmény: 

 

Kábeltelevízió 

díjcsomag 

Telefon 

díjcsomag 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az 

első két 

hónapban 

Csomagár az 

első két hónap 

elteltét 

követően 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 100 

FTTB 2019 
3.000 Ft 5.999 Ft 

DIGITV 2019 DIGITel 250 
DIGINet 500 

FTTB 2019 
3.100 Ft 6.200 Ft 

 

 

A DIGI FULL csomag határozott idejű igénybevételére vonatkozó feltételek: 

 

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely 

kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók 

változása folytán ettől a jövőben eltérhet. 

 

Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a 

fent megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő 

megfizetése. 

 

Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített területein érvényes, ahol kiegészítő 

beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása. 

 

Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától 

számítva a kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését 

rendes felmondás útján a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a 

díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés 

megszűnik, az általa igénybevett kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére. 

 

Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem 

kombinálható.  

Az akció a telefonszolgáltatás forgalmi díjára nem vonatkozik. 

 



 

1.4 DIGINet 1000 FTTH 2019 – e-számlával, határozott időre szóló előfizetői szerződés 

megkötésével 

 

A jelen pontban feltüntetett akció 2019. április 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel 

nem vonható össze. 

 

Az akció feltétele a 12 hónapos határozott időtartamú előfizetői szerződés megkötése, illetve e-számla 

regisztráció. 

 

Kizárólag FTTH területeken az alábbi díjcsomag esetén igénybe vehető kedvezmény: 

 

Internet 

díjcsomag 

Csomagár az első 

három hónapban 

Csomagár az első 

három hónap elteltét 

követően 

DIGINet 1000 

FTTH 2019 2.325 Ft 3.100 Ft 

 

 

A DIGINet 1000 FTTH 2019 csomag e-számlával, határozott idejű igénybevételére 

vonatkozó feltételek: 

 

A kedvezményes időszak a szolgáltatás bekapcsolásától számított 12 hónapig vehető igénybe, mely 

kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezmény összege a vonatkozó adók 

változása folytán ettől a jövőben eltérhet. 

 

Az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos - 12 hónapig történő - igénybevétele a 

fent megjelölt csomag előfizetése esetén, továbbá, az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

 

Az akció kizárólag azon, a Szolgáltató saját hálózattal kiépített FTTH területein érvényes, ahol 

kiegészítő beruházás nélkül érhető el a szolgáltatása. 

 

Az akció kizárólag e-számla regisztrációval érvényes. 

 

Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a szolgáltatás bekapcsolásától/ eszköz átadásától 

számítva a kedvezmények igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését 

rendes felmondás útján a határozott idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a 

díjtartozás miatti korlátozást követően a Szolgáltató általi felmondás útján – az előfizetői szerződés 

megszűnik, az általa igénybevett kedvezményeket a Szolgáltató jogosult kiszámlázni részére. 

 



 

Az akció keretében meghatározott kedvezményes konstrukció a kedvezményes időszak alatt nem 

kombinálható. 

 

5. Az ÁSZF „E” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 

 

- Az Echo TV-t – a csatorna megszűnése miatt - nem továbbítjuk. 

- Monorierdőn a DigiInvi csatornakiosztásoknak megfelelően szolgáltatunk. 

 

 

6. Az ÁSZF „E.1” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 

 

- Az Echo TV-t – a csatorna megszűnése miatt - nem továbbítjuk. 

- A Nicktoons csatorna bekerül a kínálatunkba. 

 

 

Budapest, 2019. április 1. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


