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INTERNET SZOLGÁLTATÁSI ÁRJEGYZÉK

Fizetési határidő a hónap hetedik napja az előző havi  internetszolgáltatásra vonatkozóan.

EGYEBEK

Kiszállási díjat csak abban az esetben kell fizetni ha a bejelentett hiba nem a modem rendellenes működéséből ered. 
A modem a SZR “DombosTV” tulajdonában marad.

Az árak tartalmazzák a forgalmi adót.

DATA CSOMAGOK - MÉRT ADATMENNYISÉG

díjcsomag adatmennyiség adatátviteli sebesség 
(download/upload)

 dinamikus 
IP cím használatával

nyilvános statikus 
IP cím használatával

Flat Start korlátlan 10 / 1 Mbps – max 900,00 din/hónap 1150,00 din/hónap

Flat 1 korlátlan 20 / 1.5 Mbps – max 1400,00 din/hónap 1650,00 din/hónap

Flat 2 korlátlan 30 / 3 Mbps – max 1800,00 din/hónap 2050,00 din/hónap

Flat 3 korlátlan 50 / 5 Mbps - max 2500,00 din/hónap 2750,00 din/hónap

FLAT CSOMAGOK - KORLÁTLAN ADATMENNYISÉG

díjcsomag adatmennyiség
(download)

adatátviteli sebesség 
(download/upload)

 dinamikus 
IP cím használatával

nyilvános statikus 
IP cím használatával

túlhasználati 
díj

adatforgalmi 
korlát(download)

Data 1 1500 MB 8 / 0.5 Mbps – max 200,00 din/hónap 450,00 din/hónap 0,35 din/MB 6000 MB

Data 2 5000 MB 10 / 0.75 Mbps – max 500,00 din/hónap 750,00 din/hónap 0,30 din/MB 10000 MB

Data 3 10000 MB 12 / 1 Mbps - max 700,00 din/hónap 950,00 din/hónap 0,25 din/MB 15000 MB

Kábel internet bekapcsolása (határozatlan szerződési időtartammal) 3600 din
Kábel internet bekapcsolása (legkevesebb 24 hónap szerződési időtartammal) díjmentes
Kábelmodem használata díjmentes
Modem telepítése, konfigurálása és üzembe helyezése a szolgáltatási címen díjmentes
Meghibásodott modem cseréje a szolgáltatási címen díjmentes
Díjcsomag váltása díjmentes
Kikapcsolás és  visszakapcsolás amennyiben a szüneteltetés a felhasználó kérésére történt díjmentes
Visszakapcsolás amennyiben a kikapcsolás a szolgáltató részéről történt 300,00 din
Kár megtérítése sérült, tönkrement, elveszett, nem működő modem esetében 3200,00 din
Kár megtérítése sérült, tönkrement, elveszett, nem működő tápegység esetében 700,00 din
Kiszállási díj 500,00 din


