
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2020. október 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

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

 

- A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén a LiChi TV televíziós csatorna 2020.10.15. napján nevet 

és logót vált. Az új név TV2 Séf lesz. 

 

- DDigiInvi területen a Hajdúszoboszlói Városi Televízió adása bekerült a digitális kínálatunkba. 

 

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

 

- A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén a LiChi TV televíziós csatorna 2020.10.15. napján nevet 

és logót vált. Az új név TV2 Séf lesz. 

 

3. Az ÁSZF „E.2” Mellékletében feltüntetett csatornakiosztás az alábbiak szerint módosul: 

 

- A Digi Kft. teljes szolgáltatási területén a LiChi TV televíziós csatorna 2020.10.15. napján nevet 

és logót vált. Az új név TV2 Séf lesz. 

 

4. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1 Függelékének 3. pontja – a 3.1.1. és a 3.1.2. pont között - az alábbi 

mondattal bővül: 

 

2021. január 1. napjától hatályba lépő tarifacsomagok: 

 

5. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1 Függelékének 3.1.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.1.4. DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére belföldi használat 
esetén 

DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag – Egyéni Előfizetők 
Számára 

Bruttó díja 

Havi előfizetési díj (Ft/hó/SIM) határozatlan idejű szerződéskötés 
esetén 

500 Ft/hó/SIM* 

Havi előfizetési díj összesen (Ft/hó/SIM) határozatlan idejű 500 Ft/hó/SIM* 



 

szerződéskötés esetén 
Havi előfizetési díjat tartalmazó lebeszélhető percek száma 0 perc 
DIGI hálózaton belüli mobil, és DIGI mobilhálózatból magyarországi 
DIGI vezetékes előfizető hívás díja (Ft/Perc) 

4,- 

DIGI hálózaton belüli SMS küldés díja (Ft/SMS) 21,- 
Belföldön egyéb belföldi hálózatba indított hívás percdíja (Ft/Perc) 4,- 
Belföldön egyéb belföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/SMS) 21,- 
Havi előfizetési díjat tartalmazó adatmennyiség 10 GB 
Adatforgalom díja (Ft/MByte) 0,- 

Kínált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  
29,3 Mbit/s - 11,2 

Mbit/s 
Garantált sávszélesség (fel és letöltési sebesség)  0 Mbit/s - 0 Mbit/s 
Kapcsolási díj (Ft/hívás és/vagy Ft/SMS) 0,- 

 

*melyből a mobilinternet- hozzáférési szolgáltatás díja: 500 Ft/hó/SIM 

A DIGIMOBIL JUNIOR opció társ tarifacsomag kizárólag DIGIMOBIL PLUSZ vagy DIGIMOBIL MAX 

csomag mellé külön előfizetésként rendelhető, maximum 1-1db/előfizetés, amennyiben az Előfizető 

DIGIMobil előfizetéseinek a száma, nem érte el a 4db-ot.  

Amennyiben az Előfizető a DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomaghoz kapcsolódó DIGIMobil 

PLUSZ vagy DIGIMobil MAX előfizetése bármely okból megszüntetésre kerül, abban az esetben a 

DIGIMobil JUNIOR opció társ előfizetését a Szolgáltató egyidejűleg megszünteti.  

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor 

hatályos Áfa-t tartalmazzák. 

A DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomaghoz roaming szolgáltatás nem áll rendelkezésre.  

 

6. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1 Függelékének 3.3.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

3.3.2. Zöld szám hívása 

Speciális díjazású forgalmi irány. 06-80 XXX-XXX típusú hívószámok. Hívásuk díjmentes, a hívás 

díját a hívott fél fizeti. 



 

 

7. Az ÁSZF „J” Melléklet J.1 Függelékének 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

5.2 ROAMING 4. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK 

Észak-Macedónia, Montenegró, Kína, Szerbia, Svájc, Izrael, Thaiföld 

 

 

Budapest, 2020. október 1. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


