
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

2022. február 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

 

1. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiak szerint módosul: 

A J.1. Függelék 1.1-es (A díjfizetés alapelvei) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

A Szolgáltatás első havi előfizetési díját, valamint az egyéb szolgáltatások első havidíjait az 

Előfizetők az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg fizetik ki. 

 

2. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiak szerint módosul: 

A J melléklet 3.1.2 (DigiMobil tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére) pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

 

 

DIGIMobil PLUSZ tarifacsomag – Egyéni Előfizetők Számára Bruttó díja 

Becsült maximális sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  29,3 Mbit/s - 11,2 Mbit/s 

 

A Roaming díjzónákból kezdeményezett vagy fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve 

adatforgalmazás az 5. pontban rögzített díjazással vehető igénybe. 

 

3. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiak szerint módosul: 

A J melléklet 3.1.3 (DigiMobil MAX tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére) pontja az alábbiak 

szerint módosul: 

 

DIGIMobil MAX tarifacsomag – Egyéni Előfizetők Számára Bruttó díja 

Becsült maximális sávszélesség (le-és feltöltési sebesség)  29,3 Mbit/s - 11,2 Mbit/s 

A Roaming díjzónákból kezdeményezett vagy fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve 

adatforgalmazás az 5. pontban rögzített díjazással vehető igénybe. 

 



 

4. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiak szerint módosul: 

A J melléklet 3.1.4 (DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag Egyéni Előfizetők részére) pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

 

DIGIMobil JUNIOR opció társ tarifacsomag – Egyéni Előfizetők 

Számára 

Bruttó díja 

Becsült maximális sávszélesség (le- és feltöltési sebesség)  29,3 Mbit/s - 11,2 Mbit/s 

 

A Roaming díjzónákból kezdeményezett vagy fogadott hívás, szöveges üzenet küldése, illetve 

adatforgalmazás az 5. pontban rögzített díjazással vehető igénybe. 

 

5. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiak szerint módosul: 

A J melléklet 3.3.5 pontjából (Közérdekű tájékoztató és szolgáltatásszámok az alábbi 

rövidhívószámok) az alábbi rövidhívószámok törlésre kerültek:  

 

Megnevezés Hívószám 
Nettó díjak 

(Ft/perc) 

Bruttó díjak 

(Ft/perc) 

Magyar Telekom Nyrt.  1230 díjmentesen hívható 

Magyar Telekom Nyrt. 1412 díjmentesen hívható 

 

6. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiak szerint módosul: 

A J melléklet 5.1.1 (Roaming hangforgalom díjai) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 

Helyi hívás (a 

hívásindítás 

országával 

azonos 

országba 

irányuló) 

Hívások 

Magyarorszá

gra a DIGI 

hálózatán 

kívülre 

Hívások 

Magyarorszá

gra a DIGI 

hálózatán 

belülre 

Roaming 1. 

díjzónán 

belüli 

országokba 

irányuló 

hívások 

Roaming 1. 

díjzónán 

kívüli 

országokba 

irányuló 

hívások 

Bejövő 

hívások 

Roaming 1. 

díjzónából 

indított hívások 

5 Ft/perc 4 Ft/perc 4 Ft/perc 5Ft/perc 520 Ft/perc díjmentes 

 



 

 

7. Az ÁSZF „J” Melléklete az alábbiak szerint módosul: 

A J melléklet 5.1.1 és az 5.1.3 pontjaiból az alábbi mondat törlésre került: 

 

A feltüntetett díj alkalmazásának feltétele a Szolgáltatónak a belföldi díjszabási modell 

fenntarthatóságának biztosítása érdekében szükséges barangolási többletdíjak engedélyezése 

iránt benyújtott kérelmének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke általi jóváhagyása, 

melynek hatályba lépéséig a Szolgáltató a Roaming 1. díjzónán belüli országokban fogadott vagy 

indított adatforgalom esetén a belföldi adatforgalom díjának megfelelő díjakat számlázza a 

méltányos használatot nem meghaladó adatforgalom esetén. 

 

8. Az ÁSZF „E1” Melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

 

- Mélykút, Bácsalmás és Jánoshalma települések bekerültek az ellátottsági területeink közé. 
Érintett analóg kiosztás: Kiskunhalas, érintett digitális kiosztás: DVidék 

. 

 

 

Budapest, 2022. február 1. 

 

 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


