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

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

 

 

1. Az ÁSZF „C” Mellékletében a 4. pontjának címe és a 4.7 pontjának a címe az alábbiak 

szerint módosul: 

 

4. A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-VEL LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN NYÚJTOTT 

MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 

4.7 A Szolgáltató által biztosított mobilinternet szolgáltatás lefedettsége 

 

2. Az ÁSZF „C” Melléklete az alábbiakkal bővül: 

 

5. A SZOLGÁLTATÓ SAJÁT HÁLÓZATÁN NYÚJTOTT MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁS 

IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 

 

5.1 A mobilinternet szolgáltatás meghatározása 
Szolgáltató a nála vagy az Invitel Távközlési Zrt.-nél elérhető szolgáltatások közül legalább egy 

vezetékes, vagy műholdas szolgáltatással rendelkező azon Egyéni Előfizető számára, aki a J 

Melléklet J.3. Függelékben felsorolt valamely településen rendelkezik szolgáltatási címmel, az 

előfizetői szerződés alapján Mobilinternet szolgáltatást nyújt. 

Mobilinternet szolgáltatás keretében a Szolgáltató a saját rádiótávközlő hálózatának végpontjához 
csatlakoztatott berendezéssel biztosítja az internet szolgáltatás igénybevételét meghatározott havi 
díj megfizetése ellenében.  
A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén belül – a J Mellékletben meghatározott besugárzási 
területén – nyújtja a mobilinternet szolgáltatást.  
A Szolgáltató a roamingszolgáltatást nem nyújtja. 
A mobilinternet, valamint mobil rádiótelefon szolgáltatásra kötött egyedi előfizetői szerződés esetén 
az Előfizető a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül az előfizetői 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő 
érdeke azon okból szűnt meg, hogy az előfizető szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (cím, 
annak hiányában helyrajzi szám) a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben 
foglaltaknak, vagy a szolgáltatás nem vehető igénybe, ebben az esetben a Szolgáltató a 
szerződéskötéstől a felmondásig eltelt időre járó arányos havi díjat, valamint az előfizető által 
ténylegesen felhasznált forgalom díját vagy a szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb 
szolgáltatások ellenértékét számítja fel. 

 



 

5.2 A mobilinternet szolgáltatás  
A mobilinternet szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés határozatlan vagy határozott időre is 
megköthető. 
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződéstől való elállás jogát nem biztosítja. 
 
5.2.1 A szolgáltatás aktiválása 
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – az 
érvényes Előfizetői Szerződés létrejöttétől számított maximum 3 napon belül a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően a SIM-kártyát, illetve a mobilinternet szolgáltatást aktiválja az Előfizető 
részére. 
 
5.2.2 A szolgáltatás, a SIM kártya, az USB stick rendeltetésszerű használata 
Az USB stick a számítógép USB (Universal Serial Bus – egy soros csatlakozó port) portjához 
csatlakoztatható eszköz. Az USB stick-et a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötésével az 
Előfizető rendelkezésére bocsátja, azonban az a Szolgáltató tulajdonában marad. 
Az Előfizető maga köteles gondoskodni a szolgáltatás, az eszköz, valamint a használatához 
szükséges eszközök rendeltetésszerű használatáról.  
Amennyiben az Előfizető nem tesz eleget kötelezettségeinek és ezzel befolyásolja a szolgáltatás 
minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz, úgy szerződésszegést követ el és a 
Szolgáltató jogosulttá válik a szolgáltatást korlátozni vagy – amennyiben az Előfizető a Szolgáltató 
jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg a 
rendeltetésellenes használatot – az Előfizetői szerződést rendkívüli felmondással felmondani, 
valamint az esetleges károkért az Előfizetővel szemben fellépni. 
Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen: 
 az eszközön található szoftver felülírása vagy ennek kísérlete; 
 az eszköz nem megfelelő áramforráshoz történő csatlakoztatása, azaz a mobilinternet 4G 

eszköznek a számítógép USB portjától eltérő USB foglalattal rendelkező eszközhöz történő 
csatlakoztatása; 

 az eszköz nem megfelelő használatából eredő sérülés, rongálás, gondatlanságból 
bekövetkezett rongálás; 

 az eszköz nem megfelelő helyen – így különösen párás, nedves, korrodáló hatásnak kitett 
környezetben – történő tárolása és az ebből eredő meghibásodás; 

 nem engedélyezett javítások, az eszköz szétszerelése; 
 az IMEI azonosító letörlése vagy megváltoztatása, felülírása vagy mindezek kísérlete; 

Az Előfizető a rádióadás teljesítményét növelő kiegészítő berendezések közül csak olyat használhat, 
amely a Magyarországon irányadó szabványok és jogszabályok szerint megfelelőségi 
tanúsítvánnyal rendelkezik, és amelynek használatához a Szolgáltató előzetesen írásban 
hozzájárult. 
Az Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy az általa használt mobilinternet hozzáférést olyan, az 
adatkapcsolat létrehozására képes készülékhez csatlakoztatott egyéb eszközzel vegye igénybe, mely 
nem alkalmas arra, hogy: 
 veszélyeztesse a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működtetését és az annak 

igénybevételével történő szolgáltatás-nyújtást; 
 akár a Szolgáltató, akár más internethozzáférés-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás 

igénybevételét, illetve a címzett által üzemeltetett számítógépes és egyéb informatikai 
rendszerek működését közvetett vagy közvetlen módon akadályozza, korlátozza vagy 
veszélyeztesse. 

A Szolgáltató a mobilinternet szolgáltatás igénybevételéhez SIM kártyát bocsát az Előfizető 
rendelkezésére, illetve, az Előfizető kérésére mobil USB stick-et is.  
A mobilinternet szolgáltatáshoz a Szolgáltató a SIM kártyát az Előfizető tulajdonába adja. A SIM 
kártya kizárólag az irányadó szabványok és jogszabályok szerinti megfelelőségi nyilatkozattal 



 

ellátott végberendezéssel használható. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ezen 
követelményeknek nem megfelelő, illetve a hibás vagy lopott készülékek hálózatból történő 
kizárására. 
A Szolgáltatót nem terheli javítási, vagy kicserélési kötelezettség az USB stick, illetve a SIM kártya 
olyan, az Előfizetőnek felróható vagy érdekkörében felmerülő okokra visszavezethető 
meghibásodása, megrongálódása esetén, amely a mobil eszközök rendeltetésszerű használatát 
akadályozza.  
A Szolgáltató a SIM kártyát az Előfizetőnek fel nem róható okokból bekövetkezett meghibásodása, 
használhatatlanná válása esetén, vagy amennyiben a SIM kártya programhibás, díjmentesen 
kicseréli. A meghibásodott kártyával a Szolgáltató hálózatára történő feljelentkezés nem lehetséges, 
esetleg a készülék nem érzékeli.  
Amennyiben az Előfizető a SIM kártya használatát időlegesen másnak átengedi, felel minden, az 
Előfizetői Szerződésből eredő kötelezettségekért, valamint az átengedésből eredő esetleges károkért 
– vétkességre tekintet nélkül – köteles helytállni. 
Ha az Előfizetői Szerződés tartama alatt az USB stick, illetve SIM kártya megrongálódik, elvész, 
eltulajdonítják, vagy – a nem rendeltetésszerű használatból eredően – más módon 
használhatatlanná válik, az Előfizető köteles a C.3. Függelékben meghatározott egyszeri díjat 
Szolgáltató részére megfizetni.  
A Szolgáltató vállalja, hogy a befizetés igazolásától számított 10 munkanapon belül a mobilinternet 
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges USB stick-et, illetve SIM kártyát pótolja az Előfizető 
kérelmére. A nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett USB stick, illetve SIM kártya 
cseréjének elintézési időtartamára az Előfizető nem jogosult kötbért követelni a Szolgáltatótól, 
illetve ezen időszak nem érinti az Előfizető havi díjfizetési kötelezettségét. 
Az USB stick, illetve SIM kártya elvesztése vagy eltulajdonítása esetén az Előfizető köteles a 
Szolgáltatót haladéktalanul – személyesen az ügyfélszolgálaton, telefonon – értesíteni. A Szolgáltató 
az értesítést követően a mobileszközt haladéktalanul letiltja.  
A mobileszköz ellopása esetén az Előfizető köteles a rendőrségi feljelentés másolatát a Szolgáltató 
értesítésétől számított 5 napon belül a Szolgáltatóhoz eljuttatni.  
A bejelentést követően kezdeményezett mobilinternet szolgáltatások igénybevételi díjáért az 
Előfizető nem tartozik felelősséggel, ez azonban nem érinti a bejelentést megelőzően 
kezdeményezett mobilinternet szolgáltatások igénybevételi díjára vonatkozó fizetési kötelezettségét. 
Az USB stick, illetve SIM kártya elvesztése, ellopása esetén az Előfizetőt ért kárért a Szolgáltató nem 
vállal felelősséget. 
Az Előfizetőnek az USB stick, illetve SIM kártya letiltásához használati jogosultságát hitelt 
érdemlően bizonyítania kell. 
Az USB stick, illetve SIM kártya elvesztése, ellopása esetén az Előfizető kérésére a Szolgáltató –a C.3. 
Függelékben meghatározott – díj ellenében új USB sticket, illetve új SIM kártyát bocsát az Előfizető 
rendelkezésére, amennyiben nincs a Szolgáltatóval szemben fennálló tartozása. Előfizetői 
díjtartozás esetén kizárólag a tartozás rendezését követően van lehetőség az USB stick, illetve SIM 
kártya pótlására. 
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatótól a SIM kártyához tartozó PIN, illetve PUK kód megadását 
kéri, ezen kérésének csak használati jogosultságának hitelt érdemlő igazolása esetén tesz eleget. 
Amennyiben az Előfizető rossz PIN és PUK kódok megadásával a SIM kártyát letiltja, úgy a 
Szolgáltató a C.3. Függelékben meghatározott díj ellenében új SIM kártyát biztosít az Előfizetőnek, 
amennyiben nincs a Szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozása. 
 
5.3 A Szolgáltatás felfüggesztése 
A SIM kártya elvesztését, vagy eltulajdonítását az Előfizető haladéktalanul köteles bejelenteni a 
Szolgáltatónak. 
A Szolgáltatás felfüggesztése a bejelentéssel kezdődik és a SIM kártya megkerüléséig, illetve a SIM 
kártya pótlása esetén az új SIM kártya aktiválásáig tart.  



 

A SIM kártya megkerülése esetén – feltéve, hogy az Előfizető még nem igényelt új SIM kártyát – az 
Előfizetőnek a Szolgáltató haladéktalan értesítése mellett kérnie kell a felfüggesztés feloldását, 
ellenkező esetben a Szolgáltató nem tudja biztosítani a mobilinternet szolgáltatás igénybevételét. 
A felfüggesztést követően az új vagy a megkerült SIM kártya aktiválását a Szolgáltató a kérelemtől 
számított max. 3 napon belül biztosítja. 
 
5.4 A mobilinternet szolgáltatás szünetelése és korlátozása 

 

5.4.1 A szünetelés különleges esete 
A mobilinternet szolgáltatás szünetelésére az ÁSZF-ben foglalt általános szabályokon felül sor 
kerülhet abban az esetben is, ha a Szolgáltató mobilhálózatán rendszeres karbantartási munkálatok 
zajlanak.  
A szolgáltatás szünetelésének ilyen eseteire a Szolgáltató nem vállal felelősséget a mobilinternet 
szolgáltatás Előfizetői Szerződés szerinti teljesítésért.  
Az Előfizető havi előfizetési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséget a szünetelésnek ezen fajtája 
nem érinti. 
 
5.4.2 A korlátozás különös esete 
A mobilinternet szolgáltatás korlátozására az ÁSZF-ben, valamint jelen Mellékletben foglalt általános 
szabályokon felül sor kerülhet abban az esetben is, ha az Előfizető az Előfizetői Szerződésben 
megjelölt díjcsomagban biztosított adatforgalmi korlátot az adott hónapban túllépi.  
Ilyen esetben a következő számlázási időszak megkezdéséig a garantált le- és felöltési sebességet a 
Szolgáltató csökkenti.  
A havidíjban foglalt forgalmi keret nem vihető át a következő számlázási hónapra, valamint 
kizárólag a Szolgáltató hálózatán belül használható fel.  
A forgalommérési egység 1 MB, a moblinternet szolgáltatás esetén mérési egység alatt az az 
adatmennyiség értendő, amelyben az Előfizető által forgalmazott, kerekítés nélküli forgalmi 
adatokat a Szolgáltató nyilvántartja. 
A díjfizetési kötelezettség a mobilinternet szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök 
Előfizető általi átvételével kezdődik, míg a forgalommérés a szolgáltatás aktiválásával. 
 
5.5 A mobilinternet szolgáltatásra kötött Előfizetői Szerződés megszűnése 
Az Előfizetői Szerződés megszűnése esetén az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező USB 
stick-et rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán 
személyesen visszaszolgáltatni. 
Az Előfizető köteles a C.3. Függelékben meghatározott USB stick díját megfizetni, ha az Előfizető az 
USB stick-et: 
 az Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondása esetén a felmondás közlésétől számított 8 

napon belül; 
 vagy az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi felmondása esetén a felmondásban megjelölt 

időpontig; 
 vagy az Előfizetői Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felek által 

meghatározott időpontig 
nem szolgáltatja vissza. 
Az Előfizető abban az esetben is köteles az USB stick díját megfizetni, ha a visszaszolgáltatott USB 
stick nem alkalmas rendeltetésszerű használatra. 
 
5.6 A mobileszköz letiltása 
A mobileszköz letiltható: 
 az Előfizető kérelmére; 



 

 más magyar vagy külföldi szolgáltató megkeresésére; 
 jogszabályban előírt bírósági vagy rendőrségi megkeresés alapján. 

A Szolgáltató az Előfizető indokolt kérelmére intézkedik a mobileszköz letiltásáról, amennyiben a 
műszaki feltételek, valamint bel- és külföldi szolgáltatók közötti együttműködési megállapodások 
alapján ez lehetséges. 
Más szolgáltató megkeresése esetén letiltásra kétoldalú szerződés, illetve a Szolgáltató által is aláírt 
nemzetközi megállapodás alapján van lehetőség. 
 
5.7 A Szolgáltató által biztosított mobilinternet szolgáltatás lefedettsége 
A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén belül – a J Mellékletben meghatározott besugárzási 
területén – nyújtja a mobilinternet szolgáltatást.  
E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilvánosságra hozott lefedettségi térkép ad 
felvilágosítást, amely tartalmazza a jelenlegi lefedettséget. 

 
 

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

 
2.7. Mobilinternet előfizetési díjak 2019. június 1-től: 

 

Díjcsomag DIGI Net Aktív 50 

Maximális  le- és feltöltési 

sebesség (Mbps) 
15/2 

Előfizetési díjban foglalt 

forgalmi keret (GB) 

50 

 

Garantált le-, és feltöltési 

sebesség (Mbps) 
0/0 

Forgalmi keret túllépése 

esetén (Kbps) 

Túlforgalmazási díj: 0 Ft. 

A havidíjban foglalt 

adatmennyiség elérése után 

64/64 sávszélesség 

csökkentés. 

Előfizetési díj 1.000 Ft 

 
2.8. Mobilinternet előfizetés díjak 2018. január 1-től 2019. június 30-ig: 

 
A Szolgáltató a jelen pontban foglalt mobilinternet szolgáltatás értékesítését 2019. június 1-jén 

lezárja. 

 



 

Díjcsomag 

DIGI 

Net 

mobil 

1 

DIGI 

Net 

mobil 

2 

DIGI 

Net 

mobil 

4 

DIGI 

Net 

mobil 

9 

DIGI Net 

mobil 15 

Maximális  le- és feltöltési 

sebesség (Mbps) 
2/1 3/1 7/1 9/2 15/2 

Előfizetési díjban foglalt 

forgalmi keret (GB) 

1 

 

2 

 

4 

 

9 

 

15 

nappali + 30 

éjszakai keret* 

Garantált le-, és feltöltési 

sebesség (Mbps) 
0 

Forgalmi keret túllépése 

esetén (Kbps) 

Túlforgalmazási díj: 0 Ft. 

A havidíjban foglalt 

adatmennyiség elérése 

után 128/64 sávszélesség 

csökkentés. 

Túlforgalmazási díj: 0 Ft. 
A havidíjban foglalt 

adatmennyiség elérése 
után 256/128 

sávszélesség csökkentés. 

Előfizetési díj 
1.730 

Ft 

1.990 

Ft 

3.675 

Ft 

5.250 

Ft 7.240Ft 

*30 GB extra adatkeret éjszaka: használható minden forgalmi típusra 00:00 és 07:00 óra között. 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

 

5.4. Mobilinternet előfizetési díjak 2018. január 1-től 2019. június 30-ig: 
 

Nem igényelhető díjcsomagok 2012. április 1-től: 

 

Díjcsomag Quick Stick 1 Quick Stick 5 

Garantált 
letöltés 
(Kbps)  

GPRS 30 30 

EDGE 100 100 

UMTS 
(3G) 

120 120 

Garantált 
feltöltés 
(Kbps) 

GPRS 8 8 

EDGE 50 50 

UMTS 40 40 



 

(3G) 

Letöltési forgalmi korlát (GB) 1 5 

Előfizetési díj 1.725 Ft 4.120 Ft 

 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

8.5. Mobilinternet előfizetési díjai 2019. június 30-ig: 
 

Nem igényelhető díjcsomagok 2012. április 1-től 

 

Díjcsomag Quick Stick 1 Quick Stick 5 Quick Stick 15 

Garantált 
letöltés 
(Kbps) 

GPRS 30 30 30 

EDGE 100 100 100 

UMTS 
(3G) 

120 120 120 

Garantált 
feltöltés 
(Kbps) 

GPRS 8 8 8 

EDGE 50 50 50 

UMTS 
(3G) 

40 40 40 

Letöltési forgalmi 
korlát (GB) 

1 5 15 

Előfizetési díj 2.090 Ft 4.990 Ft 8.990 Ft 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

 

4. Az ÁSZF „C” Mellékletének C.2 Függelékében a II. pont címe az alábbiak szerint módosul: 

II.  TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-VEL LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS ÚTJÁN NYÚJTOTT 
MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁS 

 

 

5. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiakkal módosul: 

 

2.2.  Egyszeri díjak 

Díjtétel megnevezése Nettó Bruttó 

Számhordozási díj díjmentes díjmentes 



 

 

 

6. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiakkal bővül: 

 

4.1. Nemzetközi irányú hívások díja 

Nemzetközi díjzóna Ft/perc 

DIGI nemzetközi hálózatába (DIGI Románia, 

DIGI Itália, DIGI Spanyolország) indított 

vezetékes és mobil hívások 

0 Ft 

 

 

7. Az ÁSZF „J” Mellékletének J.3 Függeléke az alábbi területekkel bővül: 

 

J.3. FÜGGELÉK – MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEHETŐSÉGÉNEK 

FÖLDRAJZI TERÜLETE 

 

Ajka, Kaposvár, Kiskunlacháza, Oroszlány, Zalaegerszeg 

 

 

Budapest, 2019. május 31. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


