
Tisztelt El ıfizetıink! 
 
 
A 2014. április 28. napjától érvényes ÁSZF módosításait az alábbiakban részletezzük: 
 

 
1. A 7.1–es pontban jogszabályi hivatkozás a Ptk. 293. §-a javítva a Ptk 6:48. §-a 

 
2. Új lakossági és üzleti díjcsomagok kerültek bevezetésre. 
 

Lakossági és üzleti szolgáltatások díjai 
 
 

 

 NET 2M_2014 
díjcsomag 

NET 5M_2014 
díjcsomag 

NET 15M_2014 
díjcsomag 

NET 25M_2014 
díjcsomag 

Hőségidı nincs nincs nincs nincs 

Hozzáférés korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Havi díjban foglalt Internet forgalom korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan 

Szerzıdés minimális idıtartama nincs nincs nincs nincs 

Havidíj 5.990,-Ft 6.990,-Ft 8.490,-Ft 9.990,-Ft 

A helyszíni felmérés díja nincs nincs nincs nincs 

A csatlakozási pont kiépítésének 
(végberendezés elhelyezésének) 
díja 

30.000,-Ft 30.000,-Ft 30.000,-Ft 30.000,-Ft 

E-mail postafiók típusa egyedi egyedi egyedi egyedi 

E-mail címek száma 3 db 3 db 3 db 3 db 

E-mail postafiók tárterülete 10 MB 10 MB 10 MB 10 MB 

Csomagban foglalt dinamikus IP cím 1 db publikus  1 db publikus  1 db publikus  1 db publikus  

Sávszélesség (Mbit/s) 
(Tájékoztató jellegő adat) 

2/0,25 5/0,50 15/2 25/5 

Garantált le és feltöltési 
sebesség (Mbit/sec)* 

1,6/0,20 4/0,40 5/0,50 10/1 

Tovább szolgáltatás a 
csatlakozási helyen kívülre nem nem nem Nem 

Szerver elhelyezési lehetıség: nem nem nem nem 

     

* A 13/2011 (XII. 27.) NMHH rendelet 7. § (2) bekezdése szerint „az Internet hozzáférési szolgáltatás esetén a szolgáltató az egyes 
díjcsomagokba foglalt szolgáltatások vonatkozásában köteles meghatározni a kínált sávszélességre és az ehhez tartozó garantált le- 
és feltöltési sebességre vonatkozó egyedi szolgáltatásminıségi követelmény célértékeit, Mbit/s-ban megadva (két tizedes jegy 
pontossággal)” 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! 

 
3. A Szolgáltatás minıségi célértékei (4.sz melléklet) kiegészült: 

 

Garantált  le/feltöltési  sebesség célértékei  
Díjcsomag neve 

Sávszélesség  
le / feltöltés 

[Mbit/s] 
Letöltési sebesség 

[Mbit/s] 
Feltöltési sebesség 

[Mbit/s] 

NET 2M_2014 díjcsomag 2,00/0,25 1,60 0,20 

NET 5M_2014 díjcsomag 5,00/0,50 4,00 0,40 

NET 15M_2014 díjcsomag 15,00/2,00 5,00 0,50 

NET 25M_2014 díjcsomag 15,00/5,00 10,00 1,00 
 

 


