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

2021. november 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

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

 

A roaming igénybevételére vonatkozó feltételek az előfizető számára kizárólag előnyös módon 

változnak meg 

5.1.1 Roaming hangforgalom díjai 
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A feltűntetett 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. díjzónából belföldre és a Roaming 1. díjzónába indított 

hívások vonatkozásában a belföldről indított hívások esetén alkalmazandó díjakat számlázza. 

5.1.3 Roaming adatforgalom díjai 

 

 

 

A feltűntetett 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. 

Roaming 1. díjzónán belüli országokban fogadott 

vagy indított adatforgalom 0,25 Ft/MB 



 

 

5.3. Méltányos használatra vonatkozó feltételek az alábbiakban módosulnak: 

5.3.1 

A Szolgáltató a méltányos használat feltételei be nem tartásának időtartama alatt az irányadó belföldi 

díjakon túl az alábbi többletdíjak felszámítására jogosult: 

- adatforgalom: 0,5274 Ft/MB 

5.3.2.  

A 3. (Tarifacsomagok) pontban meghatározott adatkeretek esetén a méltányos használat felső határa a 

Roaming 1. (EU) díjzóna esetén, melynek elérését követően a 0,5274 Ft/MB külön díj fizetendő:  

 

Díjcsomag 

megnevezés DIGIMobil MAX DIGIMobil PLUSZ DIGIMobil JUNIOR 

Méltányos 

használat felső 

határa 

3,5 GB 3,5 GB 2,5 GB 

 

Budapest, 2021. november 9. 
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DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


