
 

Tisztelt Előfizetőink! 

 

 

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

szeptember 1. napjától hatályba lépő további módosításait az alábbiakban részletezi: 

 

1. Az ÁSZF E.1 Melléklete az alábbiakban módosul: 

 

- A FilmBox Extra csatorna adása bekerül digitális kínálatunkba. Érintett terület: DBudapest és 

DVidék 

- Budapest X. és XI. kerületében megváltozik az analóg és digitális csatornakiosztás, ezentúl a 

BudapestDigi és DBudapestDigi kiosztások lesznek érvényben. Az eddigi analóg Budapest és 

digitális DBudapest kiosztásból kikerül.  

- Budapest II. kerületének ellátottsági területén megváltozik az analóg és digitális csatornakiosztás, 

ezentúl a DigiInvi és DDigiInvi kiosztások lesznek érvényben. Az eddigi analóg Budapest és digitális 

DBudapest kiosztásból kikerül.  

- Érd ellátottsági területén megváltozik az analóg és digitális csatornakiosztás, ezentúl a DigiInvi és 

DDigiInvi kiosztások lesznek érvényben. Az eddigi analóg Budapest és digitális DBudapest 

kiosztásból kikerül.  

- Pécs ellátottsági területén megváltozik az analóg és digitális csatornakiosztás, ezentúl a DigiInvi és 

DDigiInvi kiosztások lesznek érvényben.  Az eddigi egyéni analóg kiosztás megszűnik, digitálisban 

pedig kikerül a DVidékből. 

- Az Érd TV adása kikerül digitális kínálatunkból mert a csatorna befejezi működését, megszűnik. 

Érintett terület: DBudapest 

- A Nickelodeon Ukraine Pluto TV adása kikerül digitális kínálatunkból. Érintett terület: DBudapest, 

DBudapestDigi, DVidék és DDigiInvi 

 

2. Az ÁSZF G Melléklete az alábbiakban módosul: 

 

Az ÁSZF G Mellékletének 1.3 pontja (FilmBox Pak akció) az alábbiakban módosul: 

A jelen pontban feltüntetett akció 2022. szeptember 1-től visszavonásig érvényes, más kedvezménnyel nem 

vonható össze. 

1.3.1 Konstrukció: 

A kedvezmény mértéke 12 havi határozott idejű szerződés esetén: 

 

Díjcsomag Listaár Kedvezményes ár  

FilmBox Pak 1.990 Ft 990 Ft 



 

 

1.3.2 Az akció feltételei vezetékes szolgáltatás (kábeltelevízió, internet, telefon) igénybevétele esetén: 

A FilmBox Pak akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén 

vehető igénybe a Filmbox Pak szolgáltatás.  

A FilmBox Pak akció keretében a kedvezmény mértéke havonta 1 000 Ft, azaz a 12 havi határozott idő 

alatt összesen 12 000 Ft. 

Az Előfizető DIGI Smart CAM eszközt igényelhet FilmBox Pak előfizetéséhez, amennyiben TV készüléke 

kompatibilis a DIGI Smart CAM-mel. Amennyiben szükséges a csatorna vételéhez, 1db HD box vagy 1db 

(első) DIGI Smart CAM bérleti díját a Szolgáltató elengedi, egészen addig, amíg az Előfizető a FilmBox Pak 

díjcsomagra előfizet. Előfizetési szerződésenként összesen egy darab beltéri egység lehet díjmentes, 

amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltató már biztosított térítésmentesen HD Box-t vagy DIGI SMART 

CAM-t, további eszköz térítésmentes igénybevételére az Előfizető az akció keretében nem jogosult. 

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 

igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 

igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott 

idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 

Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult 

kiszámlázni részére. 

Tekintettel arra, hogy a FilmBox Pak szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való 

előfizetés és annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul veszi, hogy a határozott időtartamra 

kötött előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás 

felmondása a határozott időtartamra szóló szerződésének (FilmBox Pak) a felmondását is magával vonja. 

Előfizető elfogadja, hogy az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra vonatkozó kedvezményt a 

szolgáltatás bekapcsolásától számítva, a teljes határozott időtartam ideje alatt veheti igénybe, mely 

kedvezményes időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezményes időszakot követő időszakra 

vonatkozóan a szolgáltatás listaárát köteles megfizetni. 

1.3.3 Az akció feltételei műholdas szolgáltatás igénybevétele esetén: 

A FilmBox Pak akció keretében 12 hónapra szóló határozott időtartamú szerződés megkötése esetén teljes 

határozott időtartam időszak alatt vehető igénybe a FilmBox Pak szolgáltatás.  

A FilmBox Pak akció keretében a kedvezmény mértéke a teljes határozott időtartam alatt 1 000 Ft, azaz a 

12 havi határozott idő alatt összesen 12 000 Ft. 

Előfizető elfogadja, hogy az akcióban való részvétel feltétele az előfizetés folyamatos 12 hónapig történő 

igénybevétele, továbbá az előfizetési díj határidőben történő megfizetése. 

Előfizető elfogadja, hogy a szolgáltatás bekapcsolásától/eszköz átadásától számítva a kedvezmények 

igénybevételével kötött határozott időtartamú előfizetői szerződését rendes felmondás útján határozott 

idő alatt megszünteti vagy bármely más módon – így a díjtartozás miatti korlátozást követően a 



 

Szolgáltató általi felmondás útján – megszűnik, az általa igénybe vett kedvezményeket Szolgáltató jogosult 

kiszámlázni részére. 

Tekintettel arra, hogy a FilmBox Pak szolgáltatás igénybevételének a televízió szolgáltatásra való 

előfizetés és annak igénybevétele előfeltétel, így Előfizető tudomásul veszi, hogy a határozott időtartamra 

kötött előfizetői szerződése a televízió szolgáltatás igénybevételére is kiterjed, a televízió szolgáltatás 

felmondása a határozott időtartamra szóló szerződésének (FilmBox Pak) a felmondását is magával vonja. 

Előfizető elfogadja, hogy az akció keretében a megjelölt előfizetési díjra vonatkozó kedvezményt a 

szolgáltatás bekapcsolásától számítva, a teljes határozott időtartam veheti igénybe, mely kedvezményes 

időszak más hónapokra nem vihető át. A kedvezményes időszakot követő időszakra vonatkozóan a 

szolgáltatás listaárát köteles megfizetni. 

3. Az ÁSZF K Melléklete az alábbiakban módosul: 

 

Az alábbi települések kerültek be a szolgáltatási területek közé: 

 

Nagytőke 

Nagymaros 

Püspökszilágy 

További információ a www.digi.hu weboldalunkon, az ügyfélszolgálati irodáinkban, vagy a 1272-es, helyi 

tarifával, illetve DIGI hálózatból díjmentesen hívható telefonszámunkon keresztül érhető el, ahol kollégáink 

készséggel állnak a rendelkezésére. 

 

Budapest, 2022. augusztus 3. 

 

Tisztelettel: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 


