DIGI SPORT – FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

Jelen Felhasználói Feltételek szabályozzák a regisztrált magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes
személy, illetve a magyar és külföldi állam joga alapján létesített jogi személy és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság (a továbbiakban: Tag) és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban:
Üzemeltető) - szolgáltatási jogviszonyát, amely az Üzemeltető Felhasználói Feltételeinek elfogadásával jön
létre.
A Szolgáltatás bemutatása
A Szolgáltatás a DIGISport adásainak a Regisztrált Tagok számára az Interneten keresztül történő
elérhetősége.
Használatával elérhetővé válik a DIGISport csatornákon futó meccsek megtekintése, melyet a Regisztrált
Tag a regisztrációt követően – bankkártyás fizetési móddal - online érhet el.
A Szolgáltatást kizárólag regisztrált Tagok vehetik igénybe. Mielőtt regisztrál, kérjük, figyelmesen olvassa el
az alábbi Felhasználói Feltételeket, mivel azok az Ön és az Üzemeltető között létrejövő szerződéses
megállapodás alapját képezik.
1. A Szolgáltatási jogviszony
1.1 A jogviszony létrejötte
A szolgáltatási jogiszony a regisztrációs oldal kitöltésével, az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca
16., Cg.: 01-10-041585) Internetes Virtual POS (VPOS) Biztonságos (https) "BANKKÁRTYA REGISZTRÁCIÓ"
elnevezésű Bankkártya regisztrációs terminálján történő Bankkártya - regisztrációval, valamint jelen
Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre a regisztrált Tag és Üzemeltető között.
1.2. A Szolgáltatás tartalma
A DIGISport oldal csak regisztrált Tagok számára, az egyes meccsek díjának megfizetését követően érhető
el.
Szolgáltatás leírása:
A Szolgáltatás a DIGISport tv csatornával kapcsolatos információs és közösségi tartalom szolgáltatás.
Technikai követelmények
A legjobb felhasználói élmény eléréséhez Tagjainknak a böngészők legújabb verzióját érdemes használni.
Kérjük, győződjön meg róla, hogy internet kapcsolata és PC/mobil eszközeinek hardver konfigurációja
megfelelő az Üzemeltető által nyújtott online streaming szolgáltatáshoz.
Az élő adás a következő kódolást használja: H.264, profile 3, level high at a resolution of 720x576 SD
(WxH). Az Üzemeltető által javasolt internet kapcsolat letöltési sebessége legalább 2 Mbps.
Mielőtt bármely élő videót elkezdené nézni, győződjön meg róla, hogy semmilyen más szoftver, amely
alkalmas arra, hogy a sávszélességet csökkentse vagy a hardvert lassítsa, nem fut a gépén.
A DIGI Sport honlapján regisztráció, és fizetős tartalom esetén online fizetést követően, az élő közvetítés
(megtekintéséhez) igénybevételéhez szükséges, hogy a Felhasználó által használt internet szolgáltatás

garantált letöltési sebessége elérje a 384 kbit/s értéket. Abban az esetben, ha a Felhasználó internet
szolgáltatása nem alkalmas a fenti sebességen történő letöltésre, a DIGI Sport honlapján a közvetítés
megfelelő működése nem biztosítható.
Habár a weboldal szolgáltatásait úgy is élvezheti, hogy nem követi ajánlásainkat, fenntartjuk magunknak a
jogot, hogy csak korlátozottan támogassuk, vagy megtagadjuk a támogatását a jelen dokumentumban
meghatározottól eltérő technológiáknak, szoftvereknek és hardvereknek.
1.2.1 Fórum, chat szolgáltatás
A fórum és chat felhasználási szabályai egymással megegyeznek. A fórum és chat szolgáltatások
nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a fórumokon, chaten elérhető
felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatók közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi
tevékenység folytatására (ideértve például a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt
marketing vagy más hasonló marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát).
Üzemeltető az oldalon megjelenő véleményeket nem hagyta jóvá, így az ezeken megjelenő hozzászólások
nem tükrözik az Üzemeltető álláspontját.
Az oldalon hozzászólásokat elhelyezni és témákat létesíteni csak a regisztrált felhasználók jogosultak.
Üzemeltető a fórumokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési
szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. Az egyes fórumokon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az
Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni.
A moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének
biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók
felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a
kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálásból adódó kárért
vagy kényelmetlenségért.
Az oldalon tilos közzétenni:
-

-

Rágalmazó, becsületsértő, az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet tartalmazó, riasztó,
fenyegető, trágár vagy pornográf, ideértve bármely közlést, amely büntetőjogi vagy polgári jogi
felelősségre vonást alapoz meg (vagy ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására buzdít)
vagy egyébként jogszabályba ütközik;
politikai és vallási tartalmú képeket szövegeket;
olyan tartalmat, amely a többi felhasználó megtévesztésére irányul;
személyes adatot tartalmazó közlést;
bármely személy szerzői jogát, védjegy vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértő tartalmat;
vírust vagy más ártalmas elemet tartalmazó programot;
kereskedelmi célt szolgáló, reklámot vagy hirdetést tartalmazó, másokat szolgáltatás
igénybevételére, nyújtására vagy adományozásra buzdító tartalmat;

Amennyiben az oldalon közzé - vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság
vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az abból eredő igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban
felmerülő valamennyi felelősséget, kiadást, költséget és kár megtérítését a felhasználó vállalja magára.
A különféle anyagok honlapon történő bármiféle közzé- és elérhetővé tételével, illetve Üzemeltetőnek való
megküldésével a felhasználó Üzemeltetőnek ingyenes, kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan
időre szóló, anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged.

1.3. Szerzői jog
A Honlapon megjelenő valamennyi szoftver, szöveg, grafika, kép, hangfelvétel, audiovizuális mű és más
tartalom (a továbbiakban: "Honlapra feltöltött tartalom") jogosultja az Üzemeltető vagy harmadik
személyek. A Honlapra feltöltött tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom
jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem
szerez semmilyen jogot a tartalomra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett
módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód az Üzemeltető előzetes írásbeli
engedélyéhez van kötve. Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra
vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton.
A Honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, a
felhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a Honlapra feltöltött tartalmat - az alábbiakban
meghatározott letöltésen túlmenően - többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni,
terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A Honlapra
feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra
történő betöltése kifejezetten tilos.
1.4 A felek
1.4.1. Üzemeltető adatai
Üzemeltető neve: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Adószám: 12175136-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-667975
1.4.2. A Tag
Olyan regisztrált Tag, aki az Üzemeltető internetes oldalán az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatást jelen
Felhasználói Feltételeket elfogadva igénybe vesz, díjat fizet. A Tagot regisztrációja feljogosítja arra, hogy
szolgáltatásokat vásároljon, szolgáltatásokat igénybe vegyen.
1.5 Szolgáltatási jogviszony időtartama
A szolgáltatási jogviszony határozott időre jön létre, egy kiválasztott meccs megtekintésére az Üzemeltető
weboldalán.
1.6 A regisztrált Tagság megszüntetése
A Regisztrált Tagság az alábbiak szerint szüntethető meg:
A törlési igényt e-mailben a support@digisport.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény
beérkezésétől számított 30 munkanapon belül eltávolítja az adatokat (amennyiben nincs törvényi
kötelezettsége vagy jogos érdeke annak tárolására) a központi adatbázisból. Törlés esetén a profilban
szereplő adatok nem állíthatóak helyre. Újabb regisztráció esetén a korábbi adatok szintén nem állíthatók
helyre, ennek megfelelően a korábban regisztrált e-mail cím sem használható.
1.7 Jogok és kötelezettségek
A Tag kijelenti, hogy jelen Felhasználói Feltételek elfogadásával Üzemeltető szolgáltatását igénybe kívánja
venni.

A Tag vállalja, hogy a Bankkártya regisztráció során megadott titkos fizetéseket jóváhagyó jelszavát
(Bankkártya regisztrációs jelszó) nem osztja meg más személyekkel, amennyiben megosztja, azt saját
felelősségére teszi, és az ilyen módon elszenvedett kárért nem indít charge back eljárást Üzemeltető és
Partnerei ellen semmilyen indokkal. Ezáltal a bankkártyával történő fizetést lebonyolító pénzintézettől
charge back - eljáráson keresztül visszaigényelni nem kívánja azt. A Tag hibájából jelszavának harmadik
személy által történő felhasználásból adódó károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Tag kijelenti és
vállalja, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Tag hibájából
történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért Üzemeltető semmilyen
felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás, téves megrendelésből fakadó kárt a Tag maga
viseli.
Üzemeltető a Partnercégek bármely magatartásáért, illetve az általuk a Vásárlónak okozott kárért nem
felelős. Üzemeltető jogosult jelen szolgáltatási jogviszonyból eredő jogait harmadik személyre átruházni.
A szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi fontos információt és a Felhasználói Feltételek
változását az Üzemeltető a digisport.hu honlapon teszi közzé, valamint értesítést küld a Tag regisztrált email címére a változás tényéről, mely értesítési módot Tag elfogad.
2. Felelősség
Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában
továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk
tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.
A Weboldalon található külső hivatkozások (az Üzemeltető weboldalától eltérő címtartományra mutató
link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. A Weboldalon megjelenő
ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. A
weboldalon megjelenő nem megfelelő tartalmú hirdetéseket Üzemeltető törölheti.

3. Bankkártyával történő fizetés, bankkártya regisztráció biztonsága
Bankkártya regisztrációt a Tag az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg.: 01-10-041585, Cg.:
01-10-041585) Internetes Virtuál POS (VPOS) Biztonságos https Bankkártya-regisztrációs oldalán hajtja
végre. Az Üzemeltető semmilyen Bankkártya adatot, információt nem lát, nem tárol. A Tagok tranzakciók
lebonyolításához szükséges bankkártyák adatait az OTP Bank Nyrt. tárolja. Üzemeltető a Regisztráció során
birtokába kerülő, az ügyfél által választott Regisztrációs azonosítót, nevet továbbítja a bankkártyával
történő tranzakció lebonyolításához. Üzemeltető nem rendelkezik hozzáféréssel a bankkártya adataihoz.
4. Felhasználói Feltételek elfogadása
Jelen Felhasználói Feltételek elfogadásával a Tag hozzájárulását adja, engedélyezi és megbízza az
Üzemeltetőt, hogy a díjakat automatikusan recurring módon beszedje. A díjak minden esetben abankkártya
regisztrációs lépés során rögzített bankkártya, hitelkártya kerülnek terhelésre automatikusan recurring
fizetéssel.
5. Záró rendelkezések
5.1 Felhasználói Feltételek célja
Jelen Felhasználói Feltételek az Üzemeltető és a vele tartós szerződési kapcsolatba lépő regisztrált Tag
között létrejövő jogviszony részletszabályait tartalmazza.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Felhasználói Feltételekben nem szabályozott kérdésekben
Üzemeltető tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások,
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók.
5.1.1
Az egyéb szolgáltatások igénybevételénél a szolgáltatást nyújtó partnerek Általános Üzletszabályzata az
irányadó.
5.2 Felhasználói Feltételek Hatálya
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Tagságra vonatkozó jelen Felhasználói Feltételeket részben vagy
egészben bármikor módosíthatja. A módosításig jelen Felhasználói Feltételek rendelkezései hatályban
maradnak.
5.3 Viták rendezése
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő minden vitás kérdést lehetőleg
békés úton kívánnak megoldani.
A Felek eltérő megegyezés hiányában a jelen Felhasználói Feltételekből eredő jogvitájuk esetében a Polgári
perrendtartásról szóló törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
Felek jelen Felhasználói Feltételeket elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyták.

