DÍJTÁBLÁZAT
A 2008. július 5. napjától a Szolgáltató az alábbi szolgáltatáscsomagokban nyújtja szolgáltatásait.
I. Előfizetési díjak (havi díjak)
ADSL (DSL szolgáltatás)
Letöltési sebesség

Letöltési sebesség
minimum

Feltöltési sebesség

Feltöltési sebesség
minimum

Nettó havidíj
(Ft)

Bruttó havidíj
(Ft)

Előfizetés
típusa

1280 kbit/s

160 kbit/s

128 kbit/s

60 kbit/s

2.850,-

3,420,-

egyéni

4480 kbit/s

256 kbit/s

256 kbit/s

96 kbit/s

5.700,-

6,840,-

egyéni

8096 kbit/s

512 kbit/s

512 kbit/s

192 kbit/s

7.500,-

9.000,-

egyéni

LanNet (Kábelnet szolgáltatás)
Letöltési sebesség

Letöltési sebesség
minimum

Feltöltési sebesség

Feltöltési sebesség
minimum

Nettó havidíj
(Ft)

Bruttó havidíj
(Ft)

Előfizetés
típusa

1024 kbit/s

768 kbit/s

1024 kbit/s

128 kbit/s

2.916,67

3.500,-

egyéni

2048 kbit/s

1 Mbit/s

2048 kbit/s

256 kbit/s

4.166,67

5.000,-

egyéni

3072 kbit/s

1,5 Mbit/s

3072 kbit/s

384 kbit/s

6.250,-

7.500,-

egyéni

4096 kbit/s

2 Mbit/s

4096 kbit/s

512 kbit/s

8.200,-

9.840,-

egyéni

5120 kbit/s

3 Mbit/s

5120 kbit/s

768 kbit/s

18.000,-

21.600,-

egyéni

25600 kbit/s

5 Mbit/s

25600 kbit/s

1 Mbit/s

120.000,-

144.000,-

egyéni

Optikai szálbérlet (Bérelt vonali internet szolgáltatás)
Letöltési sebesség

Letöltési sebesség
minimum

Feltöltési sebesség

Feltöltési sebesség
minimum

Nettó havidíj
(Ft)

Bruttó havidíj
(Ft)

Előfizetés
típusa

10 Mbit/sec

1024 kbit/s

10 Mbit/sec

1024 kbit/s

60.000,-

72.000,-

üzleti

50 Mbit/sec

5 Mbit/s

50 Mbit/sec

2048 kbit/s

245.000,-

294.000,-

üzleti

100 Mbit/sec

10 Mbit/s

100 Mbit/sec

2048 kbit/s

300.000,-

360.000,-

üzleti

Előfizetői kedvezmények: Valamennyi csomag havidíja 1 (egy) éves hűségnyilatkozat, azaz 1 (egy) éves határozott idejű
szerződés aláírása esetére értendőek, mely esetében a Szolgáltató kedvezményként a bekötési díjat elengedi. A határozott
idő lejárta után a szerződés határozatlan idejűvé alakul.
A díjtáblázatban nem szereplő szolgáltatások tekintetében a szolgáltató egyedi ajánlatot ad a szolgáltatást igénybe venni
kívánó előfizető részére.
II. Egyszeri díjak (havi díjak)
- átírási díj: 2.000,- Ft + ÁFA
- áthelyezési díj: egyedi
- korlátozásból való visszakapcsolás díja: 20.000,- Ft + ÁFA
- Előfizető kérésére történt szüneteltetésből visszakapcsolás díja: 2.000,- Ft + ÁFA
- díjtartozás miatti szüneteltetésből vagy korlátozásból visszakapcsolás díja: a szolgáltatás havidíjának megfelelő díj
- Előfizető kérésére történő szüneteltetés díja: a szolgáltatás havidíjának 30%-ának megfelelő díj
- díjtartozás miatti szüneteltetés vagy korlátozás díja: a szolgáltatás havidíjának 75%-ának megfelelő díj
- szolgáltatás Előfizető kérésére történő módosításának díja: 5.000,- Ft + ÁFA
- hiteles dokumentum igénylés díja: dokumentumonként 1.000,- Ft + ÁFA
- behajtással kapcsolatos adminisztráció díja: alkalmanként 2.000,- Ft +ÁFA

–––
A 2008. július 5. napját megelőzően a Szolgáltató az díjcsomagokon nyújtotta szolgáltatásait. Ezen csomagok alapján a
szolgáltatásokat már igénybe vevő előfizetőknek továbbra is ezen feltételekkel nyújtja szolgáltatásait a Szolgáltató, azonban
ezen csomagokra új megrendelést nem fogad, ilyen csomagokra új előfizetői szerződést nem köt a Szolgáltató. A
hűségnyilatkozatok lejártát követően az előfizetők igénybe vehetik a hatályos csomagokat, amennyiben azok tekintetében a
szükséges hűségidőszakot vállalják.
I. Előfizetési díjak (havi díjak)
ADSL (DSL szolgáltatás)
Feltöltési sebesség

Letöltési sebesség

Nettó ár

Előfizetés típusa

1Mbit/sec

128kbit/sec

6000.-

egyéni

1Mbit/sec

128kbit/sec

9000.-

üzleti

4Mbit/sec

256kbit/sec

7000.-

egyéni

4Mbit/sec

256kbit/sec

11.000.-

üzleti

8Mbit/sec

512kbit/sec

16.000.-

egyéni

8Mbit/sec

512kbit/sec

20.000.-

üzleti

18Mbit/sec

1Mbit/sec

44.000.-

üzleti

LanNet (KábelNet szolgáltatás)
Feltöltési sebesség

Letöltési sebesség

Nettó ár

Előfizetés típusa

1Mbit/sec

1Mbit/sec

4000.-

egyéni

1Mbit/sec

1Mbit/sec

5000.-

üzleti

2Mbit/sec

2Mbit/sec

6000.-

egyéni

2Mbit/sec

2Mbit/sec

7000.-

üzleti

3Mbit/sec

3Mbit/sec

8000.-

egyéni

3Mbit/sec

3Mbit/sec

9000.-

üzleti

Wireless (WiFi szolgáltatás)
Feltöltési sebesség

Letöltési sebesség

Nettó ár

Előfizetés típusa

1Mbit/sec

1Mbit/sec

16.000.-

üzleti

5Mbit/sec

5Mbit/sec

35.000.-

üzleti

25Mbit/sec

25Mbit/sec

150.000.-

üzleti

Optikai szálbérlet (Bérelt vonali internet szolgáltatás)
Feltöltési sebesség

Letöltési sebesség

Nettó ár

Előfizetés típusa

10Mbit/sec

10Mbit/sec

80.000.-

üzleti

100Mbit/sec

100Mbit/sec

350.000.-

üzleti

Előfizetői kedvezmények: Valamennyi csomag havidíja 1 (egy) éves hűségnyilatkozat, azaz 1 (egy) éves határozott idejű
szerződés aláírása esetére értendőek, mely esetében a Szolgáltató kedvezményként a bekötési díjat elengedi. A határozott
idő lejárta után a szerződés határozatlan idejűvé alakul.

A díjtáblázatban nem szereplő szolgáltatások tekintetében a szolgáltató egyedi ajánlatot ad a szolgáltatást igénybe venni
kívánó előfizető részére.
II. Egyszeri díjak (havi díjak)
- átírási díj: 2.000,- Ft + ÁFA
- áthelyezési díj: egyedi
- korlátozásból való visszakapcsolás díja: 20.000,- Ft + ÁFA
- Előfizető kérésére történt szüneteltetésből visszakapcsolás díja: 2.000,- Ft + ÁFA
- díjtartozás miatti szüneteltetésből vagy korlátozásból visszakapcsolás díja: a szolgáltatás havidíjának megfelelő díj
- Előfizető kérésére történő szüneteltetés díja: a szolgáltatás havidíjának 30%-ának megfelelő díj
- díjtartozás miatti szüneteltetés vagy korlátozás díja: a szolgáltatás havidíjának 75%-ának megfelelő díj
- szolgáltatás Előfizető kérésére történő módosításának díja: 5.000,- Ft + ÁFA
- hiteles dokumentum igénylés díja: dokumentumonként 1.000,- Ft + ÁFA
- behajtással kapcsolatos adminisztráció díja: alkalmanként 2.000,- Ft +ÁFA
Budapest, 2008. június 5.

