
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 2022. 

július 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF „G” Melléklete az alábbiakban módosul: 

Az ÁSZF G Mellékletének 1.1.2. pontja az alábbiakban módosul: 

 

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

fent megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, e-számlával vagy papír alapú díjfizetési mód 

igénybevételével a határozott idejű szerződési időszak teljes tartalma alatt, továbbá az előfizetési díj 

határidőben történő megfizetése. 

 

Az ÁSZF G Mellékletének 1.2.2. pontja az alábbiakban módosul: 

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

fent megjelölt csomagok együttes előfizetése esetén, e-számlával vagy papír alapú díjfizetési mód 

igénybevételével a határozott idejű szerződési időszak teljes tartalma alatt, illetve az előfizetési díj 

határidőben történő megfizetése. 

Az ÁSZF G Mellékletének 1.9. pontja az alábbiakban módosul: 

1.9 Elektronikus számlafizetéssel kapcsolatos kedvezmény  

Az 1.1 és 1.2 pontban 2022.07.01-el bevezetett díjcsomagok igénybevétele esetén, amennyiben az 

Előfizető elektronikus számlázási módot választ, a Szolgáltató egyszeri kedvezményt biztosít a 

szolgáltatás(ok) havi díjából. Az e-számla kedvezmény mértéke egyszeri 1500 Ft három kábeles 

vezetékes szolgáltatás egyidejű megrendelése esetén, azonos szerződésszámon. A díjcsomagok 

igénybevétele: FTTH, FTTB és modemes (DOSICS) technológiával kiépített szolgáltatási területeken 

vehető igénybe. A díjcsomagra vonatkozó feltételek visszavonásig érvényesek, 12 hónapos határozott 

idejű szerződéssel, e-számlával, a fentebb említett szolgáltatási területünkön belül, meghatározott 

területeken, új és meglévő lakossági előfizetők számára, vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó 

csomagra. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést a határozott 

időtartam lejárta előtt felmondja, vagy a Szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, 

az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. A díjak az áfát 

tartalmazzák. E-számla igénylése esetén a számlát nem papír alapon, hanem elektronikus úton e-

mailben kerül kézbesítésre az Előfizető részére, melyhez regisztrálnia nem szükséges. Az e-számla 

kedvezmény igénybevételéhez telefonon, online vagy személyesen üzletkötőinknél, vagy a DIGI pontokon 

történő igénybejelentés szükséges. A kedvezmény mértéke egyszeri 1500 Ft. Amennyiben az ügyfél több 

e-számla kedvezményre jogosító szerződéssel rendelkezik és egy összevont számlát kap, úgy az e-számla 

kedvezményre egyszer jogosult. 

Budapest, 2022. június 1. 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


