ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS
az COMCAST Kft.

INTERNET szolgáltatásaira (Rétság kistérség, Pilisszántó, Nógrádsáp)

Az előfizetői szerződés jelen Szerződésből és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből áll. Az előfizető által igénybe vett termék leírása,
annak jellemzői a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.

Szerződés kelte:
Hibabejelentés:

20__. _____________ __.
ELŐFIZETŐI ADATOK (Ügyfél tölti ki!)

Üzleti

Egyéni

Szerződő fél neve*/cégszerű elnevezése**:
Leánykori neve*:
(település)

Születési helye és ideje*:
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Személyi igazolvány száma*/adószáma**:
Egyéb azonosító száma* (útlevél vagy jogosítvány, a megfelelőt kérjük aláhúzni):
Szerződő fél címe*,**:
Tartózkodási helye*:
Számlázási címe**:

(település)

(közterület)

(házszám)

(emelet, ajtó)

(település)

(közterület)

(házszám)

(emelet, ajtó)

(település)

(közterület)

(házszám)

(emelet, ajtó)

(közterület)

(házszám)

(emelet, ajtó)

Bankszámlaszáma*,**:
Számlavezető hitelintézet neve*,**:
Számlavezető hitelintézet címe*,**:
Képviselő neve**:
(település)

Képviselő születési helye és ideje**:
Képviselő személyi igazolványának száma**:
Telepítés pontos
címe*,**:
A szerződő fél a telepítési cím*,**:
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(település)

tulajdonosa

Kapcsolattartó neve*,**:

bérlője
Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:
*Csak természetes személy előfizető esetén kell kitölteni

Kapcsolattartó mobil
telefonszáma:
** Csak üzleti előfizető esetén kell kitölteni

Kérjük, hogy nyomtatott betűkkel olvashatóan kitölteni szíveskedjen.
FIZETENDŐ DÍJAK
Egyszeri díjak

Havi díjak

Létesítési díj:

Havi előfizetési díj:

Bekapcsolási díj:

Fix publikus IP cím:

Modem díj:
Névátírási díj:
Áthelyezési díj:
Összesen fizetendő:

ÖSSZESEN HAVONTA FIZETENDŐ:

A szerződésben foglalt díjak ÁSZF szerinti változásának a jogát szolgáltató fenntartja. A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
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A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSCSOMAG ADATAI (Előfizető tölti ki!)
Szerződés típusa:
Igény

Névátírás

Áthelyezés

Szerződés időtartama és a kábel modem:
határozatlan

Kábel modemet vételi ára 12 000 Ft. A bekapcsolási és létesítési díj összesen 25 400,- Ft.
A teljes fizetendő összeg 37 400 Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza.

a szolgáltatás telepítésétől számított 12 hónapos hűségidőszakot tartalmazó, határozott idejű szerződés
Kábel modem vételára 0 Ft. A bekapcsolási és létesítési díj összesen 0 Ft. A teljes fizetendő díj 0 Ft.

A szolgáltatás telepítésétől számított 24 hónapos hűségidőszakot tartalmazó, határozott idejű szerződés
Kábel modem vételára 0 Ft. A bekapcsolási és létesítési díj összesen 0 Ft. A teljes fizetendő díj 0 Ft.
Az egyszeri díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.
Szolgáltatáscsomag és díjszabás magánszemély részére:
Cabel Power 1
Fiber Link 15 (Nógrádsáp, Pilisszántó) ________ Ft/hó

Fiber Link 15+ (Nógrádsáp, Pilisszántó) __________ Ft/hó

Fiber Link 45 (Nógrádsáp, Pilisszántó) ________ Ft/hó

Fiber Link 45+ (Nógrádsáp, Pilisszántó) __________ Ft/hó

Fiber Link 50 (Rétság)

__________ Ft/hó

Fiber Link 100+ (Rétság)

__________ Ft/hó

Fiber Link 100 (Rétság)

__________ Ft/hó

Fiber Link 200+ (Rétság)

__________ Ft/hó

Fiber Link 300 (Rétság)

__________ Ft/hó

Fiber Link 300+ (Rétság)

__________ Ft/hó

EGYÉB CSOMAG
________________________________________

___________________ Ft/hó

Fix publikus ip cím igény:
Előfizetési végpontomhoz megrendelek 1 db fix publikus ip címet az _______________________ mac című előfizetői berendezés részére.
Tudomásul veszem, hogy a fix publikus ip címért a szolgáltató részére 1000 Ft azaz egyezer forintot kell fizetni havonta.

A szolgáltatási csomagok díjait az 1. számú melléklet tartalmazza. A szolgáltatási csomagok leírása a 2. számú melléklet tartalmazza.
Szüneteltetés:
Szüneteltetés
Fizetés módja:
Csekk

Banki átutalás Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11703006-20456661. Kérjük, hogy a
banki átutalásnál, a szerződő fél adatait (név, telepítési cím) közlemény rovatba
feltüntetni szíveskedjen.

Készpénz

E-MAIL CÍM MEGADÁSA (KÖTELEZŐ KITÖLTENI!)
E-mail cím:
Adjon meg egy e-mail címet, mely a postafiókjának azonosítója. Fontos, ezen cím beállítsa levelező kliensében, mivel a szolgáltató ezen keresztül
értesíti Ön fontos információkról. Az azonosító csak ékezet nélküli kisbetűket és számokat tartalmazhat, továbbá nem kezdődhet számmal
(pld.: vezetéknév.keresztnév (@) comcast.hu):

_______________________________________________________________________________________

@comcast.hu

További email cím esetén ajánljuk a ingyenes email szolgáltatókat (google, freemail, stb.)

A szerződésben foglalt díjak ÁSZF szerinti változásának a jogát szolgáltató fenntartja. A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
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NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL (Előfizető tölti ki!)
Az előfizető ismeri és elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei 8. mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatában foglaltakat, hogy a szolgáltató személyes illetve egyéb adatait a
szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos
tájékoztatási tevékenységnek megvalósítása céljából felhasználja.

Nyilatkozat a személyes adatok felhasználásáról:
Az előfizető ismeri és elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei 8. mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatában foglaltakat, hogy a
szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel
kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységnek megvalósítása céljából
felhasználja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint saját, direkt-marketing céljából kezelje:

Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat idegen célú üzletszerzés céljából kezelje:

Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adataimat tudományos, közvélemény – vagy piackutatás, valamint saját, direkt-marketing céljából harmadik személy részére átadja:

Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve bármilyen rám vonatkozó adatot cég vagy személyem ellenőrzése érdekében harmadik fél részére kiadja:

Igen

Nem
AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Én Tévém Kft. Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban ÁSZF) teljes szövege a nyitvatartási időben megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban.

Az szerződés kötéssel egy időben az ÁSZF egy teljes példányát az Előfizető átvette és
szerződés aláírásával igazolja az átadást.
1. Szolgáltató Kábeltelevíziós hálózatán keresztüli Internet szolgáltatást biztosít az Előfizető részére.
1.1.Az előfizetői szerződés létrejöttének feltétele, hogy a végponton a műszaki feltételek biztosítva legyenek. A szolgáltatás, csak műszakilag átadott
végpontra telepíthető. A telepítési időről az ÁSZF rendelkezik.
1.2.Megrendelõ az alábbi minimális telepített hardver feltételekkel rendelkezik (Pentium 100 vagy annál nagyobb teljesítményű processzoros
számítógép, Ethernet 10, 100 Mbit/sec csatlakozással (UTP) vagy USB interfész 1.1 vagy 2.0)
1.3.Megrendelõ tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást feltételhez kötött kedvezmény felhasználásával veszi igénybe. A kedvezmény igénybevételének
feltétele, hogy a szerződés hatálybalépési dátumától számított, a szerződésben vállalt hűségnyilatkozaton belül az Előfizető oldalán felmerülő okból a
szolgáltatás felfüggesztését nem kéri, illetőleg Előfizető az előfizetői szerződését nem mondja fel. Az előfizető oldalán felmerülő oknak számít az is, ha
az COMCAST Kft. a szolgáltatás nyújtását számlatartozás miatt felfüggeszti. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti feltételt nem teljesíti,
úgy az általa igénybe vett valamennyi kedvezményt elveszíti. Előfizető tudomásul veszi, hogy a kedvezmény elvesztése esetén, az esetleges behajtási
eljárás során ezen nyilatkozat tartozás elismerésének minősül, amely a polgári peres eljárásban felhasználható.
2.Az Előfizető köteles a havi díjat minden hó 10. napjáig az OTP Bank Rt. 11703006-20456661 számú számlájára átutalni, vagy a Kft. által kibocsátott
készpénz-átutalási megbízással (csekk) befizetni postai úton, hogy minden hó 15. napjáig az összeg a szolgáltató számláján megjelenjen.
3.Az Előfizető teljes felelősséget vállal az általa az COMCAST Kft. szolgáltatásának használatával végrehajtott bármilyen tevékenységért.
4.Jelen szerződés hatályba lépésének napja a végpont működőképes állapotának bemutatása illetve átvételének a napja. Ezen naptól jogosult az
Előfizető a COMCAST Kft. szolgáltatást igénybe venni, és ezen naptól köteles a COMCAST Kft. a szolgáltatást a fentiek szerint biztosítani. A végpont
belső hálózatának/kábelezésének kiépítését nem tartalmazza a végpont átadása.
5.A Határozatlan idejű és hűségnyilatkozatot nem tartalmazó előfizetést bármely fél írásban felmondhatja minden indokolás nélkül akként, hogy:
5.1.a tárgyhavi szolgáltatást a Szolgáltató köteles még biztosítani, míg az Előfizető ezen hónap díját köteles kiegyenlíteni (illetőleg visszatérítésre nem
tarthat igényt.
5.2.Amennyiben az Előfizető letéti díjat fizetett a végponton elhelyezett eszközért/eszközökért, úgy kötelezettséget vállal a végponton elhelyezett
eszköz/eszközök maximum 8 napon belüli Szolgáltató részére történő visszaszolgáltatására, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a végeszközt
megvásároltnak tekinteni.
5.3.A Szolgáltató köteles a letéti díj teljes összegét visszafizetni, ha a kiadott készülék hibátlanul, sérülésmentesen, valamint minden tartozékkal
(csomagolás, használati utasítás, stb.) az Előfizető visszaszolgáltatja.
6.A Határozatlan idejű, de a hűségnyilatkozatban vállalt időtartamot még tartalmazó előfizetés esetén, Előfizető írásban felmondhatja az alábbiak
szerint:
6.1.Az Előfizető az igénybe vett valamennyi kedvezményt elveszíti és a vállalt hűségnyilatkozat időtartamából még hátralévő időre járó havidíjakat
plusz 1 havi díjat egy összegben felszólításra azonnal megfizeti.
7. A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatásból kizárni,
7.1.ha az Előfizető a hálózat egészét (vagy részét) veszélyeztető tevékenységet folytat.
7.2.ha az Előfizető a szolgáltatás díját nem, vagy nem megfelelő időben egyenlíti ki.
7.3.ha az Előfizető más részére átadja vagy tovább adja (szétosztja) a szolgáltató írásbeli engedélye nélkül.
7.4.ha az Előfizető harmadik fél részére tartalomszolgáltatást végez.
7.5 ha az Előfizető a szolgáltatáshoz használt berendezést, a szolgáltató hálózatát a szerződésben foglaltaktól eltérően üzemelteti, átalakítja, vagy
ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol; illetve a hozzáférést jogosulatlan személy részére átengedi.
8.A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát békés úton rendezik. Ha ez nem lehetséges, a pesti
Központi Kerületi bíróság kizárólagos illetékességét magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
9.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Jelen
szerződés két egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a szerződő felek - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
10.Kijelentem, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, amennyiben az
általam megadott adatokban változás következik be, arról a Szolgáltatót 8 napon belül írásban tájékoztatom. Kijelentem továbbá, hogy az COMCAST
Kft.-vel szemben a jelen előfizetői szerződés megkötésének időpontjában lejárt, kiegyenlítetlen tartozásom nem áll fenn. Tudomásul veszem továbbá,
hogy ha ilyen tartozásom van, úgy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

A szerződésben foglalt díjak ÁSZF szerinti változásának a jogát szolgáltató fenntartja. A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
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Egyéb rendelkezések:
A jelen szerződés nem érinti a felek között más szükséges szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződésekből eredő
jogokat és kötelezettségeket a jelen szerződéstől függetlenül teljesíteni kell. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az COMCAST Kft. a szolgáltatását – a háttérszolgáltató szolgáltatásindítását követően – a teljesítés helyének földrajzi helyén megkezdi. A szolgáltatás létesítésére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadók. A jelen Egyedi előfizetői szerződésben nem
részletezett szerződéses feltételek tekintetében az COMCAST Kft. mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételei, valamint a díjszabásban foglaltak az irányadók. Az előfizető szerződésszegésére
vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 11., 12., 13., fejezetei tartalmazzák. A szolgáltató szerződésszegésére az ÁSZF 5., 7., 9. és 10. fejezetei vonatkoznak. A hibabejelentéssel és a számlapanasszal
előfizető a szolgáltató ügyfélszolgálatán élhet. A hibabejelentések és számlapanaszok megtételének és elintézésének módját és helyét az ÁSZF 14., 15., és 16. fejezetei, illetve jelen Egyedi előfizetői
szerződés első oldala tartalmazzák. Az előfizetői szerződés általában a felek egyező akaratával módosítható. A szerződés módosítás részletes szabályait az ÁSZF 10. fejezete tartalmazza. Amennyiben
a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató az ÁSZF egyes
függelékeiben meghatározott esetek kivételével a felek eltérő megállapodása hiányában legfeljebb a szerződéses jogviszony létrejöttét követő 30 napon, de a lehető legrövidebb időn belül teszi
elérhetővé. Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz és a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez, a területileg illetékes
fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, valamint bírósághoz fordulhat. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat az ÁSZF 16. fejezete tartalmazza. Az ÁSZF az ügyfélszolgálati irodában (2651 Rétság,
Templom u. 2.) érhető el. A jelen Előfizetői szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Jelen szerződés aláírásával előfizető kijelenti, hogy az abban foglaltakat megismerte, elfogadja, valamint az
ÁSZF-ről készült kivonatot a Szolgáltató átvételre felajánlotta, valamint hozzájárul, hogy aláírását, valamint a jelen Egyedi előfizetői szerződés első oldalán, a szerződő fél adatai között aláhúzással jelölt
adatokat a szolgáltató szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése céljából az ÁSZF 5. mellékletében található adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezelje.

A jelen egyedi előfizetési szerződésben nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében az COMCAST Kft. mindenkor érvényes Általános
Szerződési Feltételei az irányadók.

Előfizető

Szolgáltató

P.H.

P.H.

Nyilatkozat akciós kedvezmények igénybevételéről
Alulírott, mint az COMCAST Kft. internet szolgáltatásának előfizetője, tudomásul veszem, hogy a Kft. szolgáltatási rendszeréhez feltételhez kötött
kedvezmény igénybevételével csatlakozom és egyben tudomásul veszem az ezzel kapcsolatos kötelezettségeimet. Hozzájárulok, hogy a kedvezmény
elvesztése esetén, az esetleges behajtási eljárás során ezen nyilatkozatom tartozás-elismerésnek minősüljön, amely polgári-peres eljárásban
felhasználható.
Akció neve:
Készülék kedvezmény (bruttó):
12 000 Ft
____ havi határozott
____ hónap
Kedvezmény időtartama:
Létesítési és bekapcsolási kedvezmény (bruttó)
25 400 Ft

Összes kedvezmény (bruttó):

37 400 Ft

Előfizető
P.H.
Szolgáltató:
Cím:
Postacím:

COMCAST Kft.
1203 Budapest,Rákóczi u. 24.
1203 Budapest,Rákóczi u. 24.

Cégjegyzék szám:

01-09-939052

Telefonos ügyelet
Telefonszám: 0635 350288

Hétfő 08:00-20:00 óráig
Kedd 08:00-20:00 óráig
Szerda 08:00-20:00 óráig
Csütörtök 08:00-20:00 óráig
Péntek 08:00-20:00 óráig
Szombat 08:00-20:00 óráig
Vasárnap 08:00-20:00 óráig

SZOLGÁLTATÓ ADATAI
E-mail:
Ügyfélszolgálati iroda:
Web:

Nyitva tartás:

comcastkft@gmail.com
2657 Rétság, Templom u. 2.

Hétfő 08-12 óráig
Kedd 08-17 óráig
Szerda 08-12 óráig
Csütörtök 08-17 óráig
Péntek 08-12 óráig
Szombat ZÁRVA
Vasárnap ZÁRVA

A szerződésben foglalt díjak ÁSZF szerinti változásának a jogát szolgáltató fenntartja. A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
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ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS
az COMCAST Kft.

INTERNET szolgáltatásaira (Rétság kistérség, Pilisszántó, Nógrádsáp)

1. számú melléklet
Egyszeri díjak:
Létesítési díj
MEGNEVEZÉS

DÍJ

Határozatlan idejű szerződés esetén

25 400,- Ft

Kábel modem
MEGNEVEZÉS

DÍJ

Kábel modemet vételára

12 000,- Ft

RÉTSÁG
Szolgáltatási csomagok havi előfizetési díjai
Magánszemélyek részére
SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
MEGNEVEZÉS

LETÖLTÉSI
SEBESSÉG

FELTÖLTÉSI
SEBESSÉG

GARANTÁLT GARANTÁLT
LETÖLTÉSI
SEBESSÉG

FELTÖLTÉSI
SEBESSÉG

HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ
ADATFORGALOM

Mbit/s

Mbit/s

Mbit/s

Mbit/s

HATÁROZATLAN

12 HÓNAP

24 HAVI

Cabel Power 1

1

0,2

0,1

0,1

KORLÁTLAN

4 500 Ft

0 Ft

- Ft

Cable Power ROMHÁNY

1

0,2

0,1

0,1

KORLÁTLAN

- Ft

0 Ft

- Ft

Fiber Link 50

50

5

20

1

KORLÁTLAN

6 700 Ft

5 700 Ft

5 400 Ft

Fiber Link 100

100

5

25

1

KORLÁTLAN

9 200 Ft

8 200 Ft

7 900 Ft

Fiber Link 300

300

20

100

5

KORLÁTLAN

14 200 Ft

13 200 Ft

12 900 Ft

Fiber Link 100+

100

5

25

1

KORLÁTLAN

8 600 Ft

7 600 Ft

7 300 Ft

Fiber Link 200+

200

10

80

3

KORLÁTLAN

13 600 Ft

12 500 Ft

12 200 Ft

Fiber Link 300+

300

20

100

5

KORLÁTLAN

15 500 Ft

14 500 Ft

14 200 Ft

PILISSZÁNTÓ, NÓGRÁDSÁP
Szolgáltatási csomagok havi előfizetési díjai
Magánszemélyek részére
SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
MEGNEVEZÉS

LETÖLTÉSI
SEBESSÉG

FELTÖLTÉSI
SEBESSÉG

GARANTÁLT GARANTÁLT
LETÖLTÉSI
SEBESSÉG

FELTÖLTÉSI
SEBESSÉG

HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ
ADATFORGALOM

Mbit/s

Mbit/s

Mbit/s

Mbit/s

HATÁROZATLAN

12 HÓNAP

Cabel Power 1

1

0,2

0,1

0,1

KORLÁTLAN

4 500 Ft

0 Ft

-

Fiber Link 15

15

2

2

1

KORLÁTLAN

4 900 Ft

3 900 Ft

3 600 Ft

Fiber Link 45

45

5

10

2

KORLÁTLAN

7 000 Ft

6 000 Ft

5 500 Ft

Fiber Link 15+

15

2

3

1

KORLÁTLAN

6 800 Ft

5 800 Ft

5 500 Ft

Fiber Link 45+

45

5

15

2

KORLÁTLAN

8 500 Ft

7 500 Ft

7 000 Ft

A szerződésben foglalt díjak ÁSZF szerinti változásának a jogát szolgáltató fenntartja. A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

24 HAVI
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ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS
az COMCAST Kft.

INTERNET szolgáltatásaira (Rétság kistérség, Pilisszántó, Nógrádsáp)

2. számú melléklet
Szolgáltatási csomagok leírása
Magánszemélyek részére:
Cabel Power 1
Hozzáférés típusa:
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
Biztosított kábelmodem:
1 db
E-mail:
nincs
Web tárhely:
nincs
Maximális le- / feltöltési sebesség:
1/0,2 Mbit/s
Garantált le- / feltöltési sebesség:
0,1/0,1 Mbit/s
Maximális számítógépek száma:
nincs
A hozzáféréshez egyidejűleg egy számítógép csatlakoztatható, üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton történő megosztás, illetve szerverüzemeltetés nem
megengedett, a szolgáltatáscsomag egy időben egy bejelentkezést tesz lehetővé

Fiber Link 15 / Fiber Link 15+
Hozzáférés típusa:
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
Biztosított kábelmodem:
1 db
E-mail:
nincs
Web tárhely:
nincs
Maximális le- / feltöltési sebesség:
15/2 Mbit/s
Garantált le- / feltöltési sebesség:
3/1 Mbit/s
Maximális számítógépek száma:
nincs
A hozzáféréshez egyidejűleg egy számítógép csatlakoztatható, üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton történő megosztás, illetve szerverüzemeltetés nem
megengedett, a szolgáltatáscsomag egy időben egy bejelentkezést tesz lehetővé

Fiber Link 45+
Hozzáférés típusa:
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
Biztosított kábelmodem:
nincs
E-mail:
nincs
Web tárhely:
nincs
Maximális le- / feltöltési sebesség:
45/5 Mbit/s
Garantált le- / feltöltési sebesség:
10/2 Mbit/s
Maximális számítógépek száma:
nincs
A hozzáféréshez egyidejűleg egy számítógép csatlakoztatható, üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton történő megosztás, illetve szerverüzemeltetés nem
megengedett, a szolgáltatáscsomag egy időben egy bejelentkezést tesz lehetővé

Fiber Link 50
Hozzáférés típusa:
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
Biztosított kábelmodem:
nincs
E-mail:
nincs
Web tárhely:
nincs
Maximális le- / feltöltési sebesség:
50/5 Mbit/s
Garantált le- / feltöltési sebesség:
20/1 Mbit/s
Maximális számítógépek száma:
nncs
A hozzáféréshez egyidejűleg egy számítógép csatlakoztatható, üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton történő megosztás, illetve szerverüzemeltetés nem
megengedett, a szolgáltatáscsomag egy időben egy bejelentkezést tesz lehetővé

Fiber Link 100 / Fiber Link 100+
Hozzáférés típusa:
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
Biztosított kábelmodem:
nincs
E-mail:
nincs
Web tárhely:
nincs
Maximális le- / feltöltési sebesség:
100/5 Mbit/s
Garantált le- / feltöltési sebesség:
25/1 Mbit/s
Maximális számítógépek száma:
1 db
A hozzáféréshez egyidejűleg egy számítógép csatlakoztatható, üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton történő megosztás, illetve szerverüzemeltetés nem
megengedett, a szolgáltatáscsomag egy időben egy bejelentkezést tesz lehetővé

Fiber Link 200+
Hozzáférés típusa:
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
Biztosított kábelmodem:
nincs
E-mail:
nincs
Web tárhely:
nincs
Maximális le- / feltöltési sebesség:
200/10 Mbit/s
Garantált le- / feltöltési sebesség:
80/3 Mbit/s
Maximális számítógépek száma:
1 db
A hozzáféréshez egyidejűleg egy számítógép csatlakoztatható, üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton történő megosztás, illetve szerverüzemeltetés nem
megengedett, a szolgáltatáscsomag egy időben egy bejelentkezést tesz lehetővé

Fiber Link 300 / Fiber Link 300+
Hozzáférés típusa:
Kábeltelevíziós hálózati hozzáférés
Biztosított kábelmodem:
nincs
E-mail:
nincs
Web tárhely:
nincs
Maximális le- / feltöltési sebesség:
300/20 Mbit/s
Garantált le- / feltöltési sebesség:
100/5 Mbit/s
Maximális számítógépek száma:
1 db
A hozzáféréshez egyidejűleg egy számítógép csatlakoztatható, üzleti vagy háztartáson kívüli LAN hálózaton történő megosztás, illetve szerverüzemeltetés nem
megengedett, a szolgáltatáscsomag egy időben egy bejelentkezést tesz lehetővé

A szerződésben foglalt díjak ÁSZF szerinti változásának a jogát szolgáltató fenntartja. A feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
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