Tisztelt Elıfizetıink!

A 2011. december 1. napjától érvényes ÁSZF módosításait az alábbiakban részletezzük:
1. Az 1.3-as pontba Szolgáltató Ügyfélszolgálatának címét töröltük, csak telefonos és elektronikus
ügyfélszolgálatot mőködtetünk a továbbiakban, ez a törzsdokumentumban mindenhol javításra került.
2. 2 –es pont kiegészült:
Kiegészítı szolgáltatások

„Éjszakai sztráda” kiegészítı szolgáltatás

-

A kiegészítı szolgáltatás díját díjszabás tartalmazza.
A kiegészítı szolgáltatás idıtartama: a hét minden napján, 24:00 órától 06:00 –ig.
Az Éjszakai sztráda kiegészítı szolgáltatás díjait paramétereit az (1). számú melléklet tartalmazza.
Az Éjszakai sztráda kiegészítı szolgáltatás a 2 Mbit/sec illetve 4 Mbit/sec sávszélességgel rendelkezı
díjcsomagokhoz igényelhetı.
A kiegészítı szolgáltatás idıtartama alatt a maximális adatátviteli sebesség (Mbit/sec):
2 Mbit/sec maximális letöltési sebességgel rendelkezı díjcsomagok esetén a maximális letöltési sebesség a
szolgáltatási idı alatt: 5632/192 kbit/s
4 Mbit/sec maximális letöltési sebességgel rendelkezı díjcsomagok esetén a maximális letöltési sebesség a
szolgáltatási idı alatt: 8192/256 kbit/s
A garantált sávszélesség a kiegészítı szolgáltatás idıtartama alatt megegyezik a szerzıdésben
feltüntetettekkel. Az Éjszakai sztráda kiegészítı szolgáltatást minden hó elsı napjától a hónap utolsó
napjáig kérheti Elıfizetı (egész hónap) minden hó 25-ig. A kiegészítı szolgáltatást minimum 2 hónap
idıtartamra kérhetı.

E-mail szolgáltatás
A Szolgáltató elektronikus levelezés szolgáltatást ad az elıfizetıi részére IMAP vagy/és POP3 protokoll
hozzáféréssel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hálózatából küldött levélküldést korlátozza
az Eht. betartása végett. A levélküldéshez a Szolgáltató STMP protokollt biztosít felhasználó hitelesítéssel.
Az e-mail címek darabszámát a választott díjcsomag tartalmazza.
-

A levelezéshez szükséges mőszaki paraméterek:
e-mail cím felépítése: mintanev@antennanet.hu
POP3, IMAP szerver: mail.antennanet.hu: portok: 110, 143, 993, 995
SMTP, levélküldı szerver: mail.antennanet.hu, port: 25

3. 3.1.1-es pont módosult az alábbiakra:
Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló igény bejelentését a szolgáltatást igénybe venni kívánó írásban,
elektronikus adatlapon vagy telefonon teheti meg.
Szolgáltató az igénybejelentést nyilvántartásba veszi. Amennyiben hozzáférési pont létesítésére van lehetıség,
úgy azt 15 napon belül teljesíti, de legkésıbb 3 hónapon belül az Igénylıvel történt közös idıpont egyeztetés
során megjelölt naptári napon. Amennyiben az igény kielégítésére nincsen mőszaki lehetıség, illetve a
vonatkozó jogszabályok alapján a Szolgáltató szerzıdéskötésre nem köteles, úgy Szolgáltató az igénylést
elutasítja, és errıl az Igénylıt 15 napon belül értesíti.
4. 3.1.2-es pont kiegészül, illetve módosul az alábbiakkal:
A Szolgáltató az igénybejelentést 15 napon belül igazolja vissza.
Az üzleti elıfizetıkre vonatkozóan az alábbiakkal egészül ki az ÁSZF:
A Szolgáltató biztosítja, hogy a kis- és középvállalkozások az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor az egyéni
elıfizetıkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történı alkalmazását, amennyiben az általuk igénybe venni
kívánt szolgáltatás az egyéni elıfizetık számára is elérhetı a Szolgáltató általános szerzıdési feltételei szerint.
Üzleti elıfizetık esetében az Eht.117–118. §, 127. § (4b) bekezdés, a 129. § (2) és (4)–(6) bekezdés, 131. §
(1) bekezdés, 132. §, 134. § (1)–(3), (6)–(13) bekezdés, 135. §, e rendelet 3. § (9)–(10) bekezdés, 5. §, 6. §
(3)–(6) bekezdés, 8. §, 21. § (2)–(3) és (6) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása nem kötelezı.
Üzleti elıfizetık esetében a felek egyezı akarattal eltérhetnek az Eht. 128. § (2) bekezdés, 134. § (14)–(15)
bekezdés, 139–140. §, továbbá e rendelet 7. és 9. § rendelkezéseitıl.
Üzleti elıfizetık esetében a felek egyezı akarattal eltérhetnek a szolgáltató általános szerzıdési feltételeitıl.
Üzleti elıfizetık esetében a szolgáltató és az üzleti elıfizetı a (2) és (3) bekezdésekben foglaltak értelemszerő
kivételével megállapodhatnak azon feltételekben, amelyekre tekintettel a szolgáltató jogosulttá válik a
szerzıdés egyoldalú módosítására.

5. A 3.2.4–es pont kiegészült, az alábbiakkal:
A Szolgáltató egyéni Elıfizetıi díjkedvezményeket is megállapíthat, de kizárólag az Elıfizetı javára, melyet az
elıfizetıi szerzıdésben szerepeltet, de az egyéni Elıfizetıi kedvezményeket a Szolgáltató egyoldalúan is
visszamondhatja, ha úgy ítéli meg, hogy az egyéni kedvezményre való jogosultság már nem áll fent. A
kedvezményes szolgáltatásra vonatkozó feltételeket szintén az elıfizetıi szerzıdés tartalmazza.
6. A 3.3.2-es pont módosult:
Az elıfizetı bejelentési kötelezettsége 15 napra változott a kialakítási pont áthelyezésének esetére.
A kiépítéskor 1 db számítógép beállítása díjmentes a szolgáltatás igénybevételéhez, amennyiben az
mőködıképes és a beállítás megvalósítható rajta.
7. A 3.3.3–as pont pontosítása:
Az elıfizetıi szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén Elıfizetı a Szolgáltató tulajdonát képezı
eszközöket rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltató részére átadni, vagy a
Szolgáltató számára a leszerelés feltételeit biztosítani. A Szolgáltató az átadás, leszerelés tényét írásban
igazolja az elıfizetı részére.
8. A 4.1–es pont módosult:
Az Igénylı által benyújtott Igénybejelentı lapot Szolgáltató 15 napon belül bírálja el.
9. A 6.1–es pont kiegészült az alábbiakkal:
Az elıfizetıi adatok listája bekezdés:
• Az elıfizetıi hozzáférési pont helye
• Az elıfizetı számlázási címe, szükség esetén számlaszáma
Az Elıfizetı nyilatkozatot köteles tenni az ingatlan használatának jellegérıl (tulajdonos, használó).
10. A 7.3-as pont az alábbiakkal egészül ki:
Az áthelyezés során a meghatározott határidık be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni,
melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada.
11. A 7.4–es pontban a Szolgáltatói kötbér mértékének meghatározásánál az egyharmada mennyiség egytizedre
módosult.
12. A 8.1-es pont az alábbiakkal egészült ki:
A szolgáltató az elıfizetı által kért szünetelési idıszak végén a szolgáltatást köteles visszakapcsolni.
Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a szolgáltató külön díjat nem számít fel.
Amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a szolgáltató indokolt, méltányos egyszeri
díjat számíthat fel.
13. A 8.2-es pont az alábbiakkal egészült ki:
- Üzleti elıfizetık esetében felszámolás, csıdeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a Szolgáltató
jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétıl kezdve szüneteltetni, amíg az Elıfizetı nem ad a
szolgáltató általános szerzıdési feltételeiben meghatározott, de legfeljebb a szolgáltatás 12 havi díjának
megfelelı vagyoni biztosítékot.
- Amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínősíthetı, hogy az elıfizetı a
szerzıdés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény – így
különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette, a szolgáltató jogosult az elıfizetıi
szerzıdést legalább 15 napos felmondási idıvel megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a szolgáltatást
felfüggeszteni.
- Egy elıfizetıi szerzıdésben foglalt több szolgáltatás esetén a felek megállapodhatnak, hogy a
szüneteltetés kizárólag az elıfizetı által kért szolgáltatásra terjedjen ki.

14. A 9-es pont az alábbiakkal egészült ki, illetve módosult:
- A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján
valószínősíthetı, hogy az Elıfizetı a szerzıdés megkötése vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából a
Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette.
- Szolgáltató köteles a korlátozást feloldani 72 órán belül, ha az Elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és
errıl Szolgáltató hitelt érdemlıen tudomást szerez.
- A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató minden megkezdett
késedelmes nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a
visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben a Szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér
mértéke az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban fizetendı havi

elıfizetési díj, illetve elıre fizetett szolgáltatás esetén az elıre fizetett díj egy harmincad részének
négyszerese.
15. A 10.1-es pont kiegészítésre került az alábbiakkal:
- Az elıfizetı egy általa megjelölt határnapra mondhatja fel az elıfizetıi szerzıdést. Ebben az esetben az
Elıfizetı a felmondásról szóló nyilatkozatában köteles megjelölni azt a határnapot, amely naptól a nyújtott
szolgáltatást nem kívánja igénybe venni. E határnap a felmondás megküldésétıl számított nyolcadik és
harmincadik nap között lehet. A szolgáltató e határnapon köteles a szolgáltatást megszüntetni.
- Az Elıfizetı jogosult felmondani a szerzıdést, ha a szolgáltató az Elıfizetı hibabejelentéseit követıen a
hibát 30 napig nem tudja elhárítani.
16. A 11.2-es pont tartalma törlése került és az alábbi tartalommal módosult:
-

-

-

-

-

-

-

-

A minıségi mutatók vállalt célértékét és minimális értékét a (3). számú melléklet tartalmazza.
A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az
Elıfizetıt értesíteni arról, hogy
1. a) további helyszíni, az elıfizetıi hozzáférési ponton vagy azt is érintıen lefolytatandó vizsgálat
szükséges, annak idıpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás idıszak megadásával,
amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy
2. b) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó
okból merült fel.
A Szolgáltató köteles az Elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak
bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani. A hiba bejelentésétıl a hiba kijavításáig eltelt idı nem
haladhatja meg a 72 órát.
Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (például hatóság, közmőszolgáltató vagy
ingatlantulajdonos) hozzájárulása szükséges a fenti határidık meghosszabbodnak a hozzájárulás
beszerzésének idejével, azonban a hozzájárulást a Szolgáltatónak azt 48 órán belül meg kell kérnie.
A Szolgáltató köteles a hiba elhárítását követıen haladéktalanul értesíteni az Elıfizetıt a hiba elhárításáról,
valamint az értesítés módját és idıpontját nyilvántartásba venni. A Szolgáltató a hiba elhárításáról szóló
értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejőleg is eleget tehet.
A Szolgáltató az érdekkörébe tartozó hiba elhárításáért díjat nem számíthat fel, a szolgáltatónál felmerülı
(javítási, kiszállási) költséget, illetve a hiba behatárolása és elhárítása során az Elıfizetı helyiségébe
történı belépés biztosításán túl egyéb kötelezettséget nem háríthat az Elıfizetıre.
Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Elıfizetı helyiségében lehetséges és a Szolgáltató
értesítésében az arra javasolt idıpont az Elıfizetınek nem megfelelı, akkor a szolgáltató által javasolt
idıponttól az Elıfizetıvel elızetesen egyeztetett újabb idıpontig eltelt idıtartam nem számít be a hiba
kijavítására rendelkezésre álló határidıbe.
Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás idıpontjában a Szolgáltató és az Elıfizetı megállapodott, és a hiba
kijavítása a meghatározott idıpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt nem volt lehetséges,
úgy a hiba kijavítására a rendelkezésre álló határidı a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okból
alkalmatlannak bizonyult idıponttól a Szolgáltató kezdeményezésére a felek által közösen meghatározott
új, alkalmas idıpontig terjedı idıszakkal meghosszabbodik.
Nem minısül elhárítottnak a hiba, amennyiben az Elıfizetı az eredeti hibabejelentés szerinti hibát
ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstıl számított 72 órán belül. Ebben az
esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidıbe a hiba elhárításáról szóló
szolgáltatói értesítéstıl az elıfizetı által tett ismételt hibabejelentésig eltelt idıtartam.

17. A 13.2-es pontban a hibaelhárítás maximális ideje 3 munkanapról 72 órára módosult, továbbá a kötbér
mértéke és annak számítási módjai feltételei az alábbiakra módosultak, egészültek ki:
Ha a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megkötésétıl számított 15 napon belül, vagy az elıfizetı által az
elıfizetıi szerzıdésben megjelölt késıbbi idıpontban, de legfeljebb a szerzıdés megkötésétıl számított 3
hónapon belül nem tudja megkezdeni a szolgáltatás nyújtását, akkor a szolgáltató kötbért köteles fizetni,
melynek összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az
elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban fizetendı havi elıfizetési díj,
illetve az elıre fizetett szolgáltatások esetén az elıre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa.
Amennyiben az elıfizetıi szerzıdésben foglalt határidı teljesítésére a szolgáltató mőszaki okból nem
képes, és ezért az elıfizetıi szerzıdést rendes felmondással megszünteti, a szolgáltató a
szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl a szerzıdés megszőnéséig
kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd
részének a fele, belépési díj hiányában az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással
kapcsolatban fizetendı havi elıfizetési díj, illetve az elıre fizetett szolgáltatások esetén az elıre fizetett díj
egy harmincad részének nyolcszorosának a fele.

Ha a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott
határidıt túllépi, akkor az elıfizetıi hozzáférési pont létesítését megelızıen az elıfizetı jogosult a
szerzıdéstıl hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az elıfizetı elállása esetén a felek kötelesek
egymással elszámolni, a szolgáltató köteles az adott szerzıdés alapján befizetett díjakat legfeljebb az
elállást követı 30 napon belül visszatéríteni az elıfizetı számára, az elıfizetı pedig egyidejőleg köteles a
szolgáltató által részére átadott eszközöket a szolgáltatónak átadni.
A szolgáltató kötbér fizetésére köteles:
- a hibabejelentés szerinti értesítésre nyitva álló határidı elteltétıl minden késedelmes nap után az
értesítés megtörténtéig,
- a hiba kijavítására nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl a hiba elhárításáig terjedı idıszakra.
A kötbér mértéke a vetítési alap
- kétszerese a hibabejelentés szerinti értesítésre nyitva álló határidı eltelte esetén,
- négyszerese a hiba kijavítására nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl a hiba elhárításáig terjedı
idıszakra, ha a hiba következtében az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt
minıséghez képest alacsonyabb minıségben képes csak igénybe venni,
- nyolcszorosa a hiba kijavítására nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl a hiba elhárításáig terjedı
idıszakra, ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni.
A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap
- a hiba bejelentését megelızı hat hónapra az elıfizetı által az adott elıfizetıi szerzıdés alapján a
hibabejelentéssel érintett elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (elıre fizetett díjú
szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg,
- hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén annak teljes idıtartama alatt, az adott
elıfizetıi szerzıdés alapján a hibabejelentéssel érintett elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett
(elıre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg,
- ha a hiba bejelentését megelızıen az elıfizetı az adott elıfizetıi szerzıdés alapján a hibabejelentéssel
érintett elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban díjat még nem fizetett, akkor a havi elıfizetési díj
alapján egy napra vetített összeg.
18. A 13.4-es pont törlésre került.
19. A 20-as pontban külön is szerepeltetjük, a felügyeleti szervek neveit, elérhetıségeit.
20. A Kiegészítı szolgáltatások díjai, továbbá a díjszabás al alábbiakban módosult.
Szerzıdésmódosítási díj adatváltozás miatt
Szerzıdésmódosítási díj díjcsomag módosítás, kedvezményes szolgáltatás miatt
Átírási díj

1.000,-Ft
10.000,-Ft
500,-Ft

Hozzáférés áthelyezése ingatlanon belül - mőszaki megvalósíthatóság esettén (+ kiszállási díj)

5.000,-Ft

Hozzáférés áthelyezése más ingatlanra - mőszaki megvalósíthatóság esettén (+ kiszállási díj)

10.000,-Ft

Elsı felszólító levél kezelési költsége

800,-Ft

Második felszólító levél kezelési költsége

1.600,-Ft

A Szolgáltató általi felmondó levél kezelési költsége

2.400,-Ft

Sürgısségi csatlakozási díj - mőszaki megvalósíthatóság esetén (+ kiszállási díj)

25.000,-Ft

Elérési pont leszerelési díja (+ kiszállási díj)

6.000,-Ft

Jogosulatlan hozzáférés díja
Amennyiben az Elıfizetı jogosulatlanul harmadik személynek jelet biztosít, úgy szerzıdésszegést
követ el, ennek szankcionálása kötbérként. Ez azonban a jogsértést nem anulálja.

6.000,-Ft

Az Elıfizetı kérésére történı szüneteltetés idejére a Szolgáltató az ÁSZF 2.2. pontja szerinti
Egyéb szerelési díj, munkadíj (+ a kiszállás díja)

1.500,-Ft/hó
3.500,-Ft/óra/fı

ÁSZF papír alapú másolatának díja

1.500,-Ft/db

„Éjszakai sztráda” a Szolgáltató az ÁSZF 0 pontja szerint

1.440,-Ft/hó

Fix IP cím igénylése

7.000,-Ft/hó

IP cím cseréjének díja elıfizetı kérésére
Javítási díj, ami nem a szolgáltatás átadási pontig terjedı hálózatban merül fel

7.000,-Ft/alkalom
4.000,-Ft/óra

21. A Szolgáltatás minıségi célértékei melléklet az alábbiakkal egészült ki:

7

A garantált le- és
feltöltési sebesség

Az a le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a
szolgáltató az elıfizetıi számára a szolgáltatás
igénybevétele esetén a vizsgált esetek 80 %ában garantál.

A szolgáltató hálózatán
létrehozott elıfizetıi
végpontoknak megfelelıen
a mérés idejére és céljára
kialakított mérıhelyeken
végzett ellenırzések
alapján

letöltési érték
8192

kbps

8192

7680

kbps

512

256

feltöltési érték
512

22. A szolgáltatás technikai feltételei az alábbiakkal egészült ki:
Csatlakozási kapcsolta típusa:
A Szolgáltató PPPOE kapcsolatot biztosít a hozzáférési pont igénybevételére. A PPPoE az angol Point-to-Point
Protocol over Ethernet mozaikszava, magyarul pont-pont protokoll Etherneten keresztül. Az elıfizetıi
hozzáférést így azonosítja a Szolgáltató. Az azonosításhoz szükséges felhasználónevet, jelszavat a Szolgáltató
az elıfizetıi szerzıdésben rögzíti.
Az operációs rendszert az elıfizetınek fel kell készítenie a PPPOE kapcsolat kezelésére.
23. A régi díjcsomagok lezárásra kerültek, már nem rendelhetık.

Lakossági és üzleti szolgáltatások díjai
2011. november 1-tıl
Otthon 1M_1101
díjcsomag

Otthon 2M_1101
díjcsomag

Otthon 4M_1101
díjcsomag

Otthon 8M_1101
díjcsomag

nincs

nincs

nincs

nincs

Hozzáférés

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Havi díjban foglalt Internet forgalom

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

nincs

1 év

1 év

1 év

6.490,-Ft

7.490,-Ft

8.990,-Ft

10.990,-Ft

nincs

nincs

nincs

nincs

30.000,-Ft

30.000,-Ft

30.000,-Ft

30.000,-Ft

egyedi

egyedi

egyedi

egyedi

2 db

2 db

2 db

2 db

10 MB

10 MB

10 MB

10 MB

1 db publikus

1 db publikus

1 db publikus

1 db publikus

Maximális adatátviteli sebesség
(kbit/s)
(Tájékoztató jellegő adat)

1024 / 128

2048 / 192

4096 / 256

8192 / 512

Garantált adatátviteli sebesség
(kbit/sec)*

512/64

1024/96

2048/128

4096/192

Tovább szolgáltatás a
csatlakozási helyen kívülre

nem

nem

nem

nem

Szerver elhelyezési lehetıség:

nem

nem

nem

nem

Üzleti 1M_1101
díjcsomag

Üzleti 2M_1101
díjcsomag

Üzleti 4M_1101
díjcsomag

Üzleti 8M_1101
díjcsomag

nincs

nincs

nincs

nincs

Hozzáférés

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

Havi díjban foglalt Internet forgalom

korlátlan

korlátlan

korlátlan

korlátlan

nincs

1 év

1 év

1 év

6.490,-Ft

7.490,-Ft

8.990,-Ft

10.990,-Ft

nincs

nincs

nincs

nincs

30.000,-Ft

30.000,-Ft

30.000,-Ft

30.000,-Ft

egyedi

egyedi

egyedi

egyedi

3 db

3 db

3 db

3 db

30 MB

30 MB

30 MB

30 MB

1 db publikus

1 db publikus

1 db publikus

1 db publikus

Maximális adatátviteli sebesség
(kbit/s)
(Tájékoztató jellegő adat)

1024 / 128

2048 / 192

4096 / 256

8192 / 512

Garantált adatátviteli sebesség
(kbit/sec)*

512/64

1024/96

2048/128

4096/192

Tovább szolgáltatás a
csatlakozási helyen kívülre

nem

nem

nem

nem

Szerver elhelyezési lehetıség:

nem

nem

nem

nem

Hőségidı

Szerzıdés minimális idıtartama
Havidíj
A helyszíni felmérés díja
A csatlakozási pont kiépítésének
(végberendezés elhelyezésének) díja
E-mail postafiók típusa
E-mail címek száma
E-mail postafiók tárterülete
Csomagban foglalt dinamikus IP cím

Hőségidı

Szerzıdés minimális idıtartama
Havidíj
A helyszíni felmérés díja
A csatlakozási pont kiépítésének
(végberendezés elhelyezésének) díja
E-mail postafiók típusa
E-mail címek száma
E-mail postafiók tárterülete
Csomagban foglalt dinamikus IP cím

* A 229/2008 Kormányrendelet 1. mellékletének 4a) pontja szerint a „Hálózaton belül az elıfizetıi hozzáférési pontokon garantált vonali le- és
feltöltési sebesség [kbit/s]”A felhasználói hozzáférésen elérhetı aktuális sebességértéket az adott vonal mőszaki paraméterei és az adathálózat
pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg.
A táblázatban feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák!

