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4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások 

1 Területi megjelölés:  

Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Besence, Bogádmindszent, Bürüs, Csányoszró, Csonkamindszent, Cun, Drávacsepely, 
Drávafok, Drávakeresztúr, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Gerde, Gilvánfa, Gordisa, Gyód, Hegyszentmárton, Hirics, Ivánbattyán, Kákics, Katádfa, 
Kémes, Királyegyháza, Kisasszonyfa, Kiskassa, Kisszentmárton, Kistótfalu, Kórós, Kovácshida, Kozármisleny, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, 
Mailáthpuszta, Markóc, Marócsa,  Nagycsány, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécs, Pécsbagota, Pécsudvard, Pellérd, Peterd, Piskó, Rózsafa, Sámod, Sellye, 
Sósvertike, Sumony, Szigetvár-Zsibót, Szőkéd, Teklafalu, Tésenfa, Téseny, Újpetre, Vajszló, Várad, Vejti, Velény,Vokány,Zaláta. 

2 Előfizetési díjak: 

2.1 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás lakossági és kisvállalkozói díjcsomagjai Rádiós (R-LAN) 

Csomag 
elnevezése 

Kínált sebesség Garantált sebesség Havidíj 

letöltés feltöltés letöltés feltöltés 
1 éves 

hűséggel 
Hűség nélkül 

MZ Családi  10 Mbit/s  2 Mbit/s  3 Mbit/s  1 Mbit/s  

lásd akciós 
ajánlatok 

4.550 

MS Profi  12 Mbit/s  2 Mbit/s  4 Mbit/s  1 Mbit/s  5.100 

MZ Prémium  16 Mbit/s  4 Mbit/s  6 Mbit/s  2 Mbit/s  6.000 

MS Szuper  20 Mbit/s  4 Mbit/s  8 Mbit/s  2 Mbit/s  7.600 

MS Ultra  25 Mbit/s  5 Mbit/s  12 Mbit/s  2,56 Mbit/s  8.500 

MZ Giga  36 Mbit/s  6 Mbit/s  15 Mbit/s  3 Mbit/s  12.000 

Az árak tartalmazzák az 5%-os ÁFA-t. 

2.2 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás lakossági és kisvállalkozói díjcsomagjai Rádiós (R-LAN), 
aktív de már nem rendelhető 

Csomag 
elnevezése 

Kínált sebesség Garantált sebesség   

letöltés feltöltés letöltés feltöltés Hűség nélkül 

 Otthon   8 Mbit/s   1 Mbit/s   0,5 Mbit/s   0,188 Mbit/s  4.550 

 Családi   10 Mbit/s   2 Mbit/s   1 Mbit/s   0,25 Mbit/s  6.040 

MS Családi  10 Mbit/s  2 Mbit/s  3 Mbit/s  1 Mbit/s  4.550 

 Profi   12 Mbit/s   2 Mbit/s   1,5 Mbit/s   0,5 Mbit/s  6.970 

 Prémium   14 Mbit/s   3 Mbit/s   1,5 Mbit/s   0,5 Mbit/s  7.430 

MS Prémium  16 Mbit/s  4 Mbit/s  6 Mbit/s  2 Mbit/s  6.020 

 Szuper   16 Mbit/s   3 Mbit/s   2 Mbit/s   0,5 Mbit/s  7.900 

 Ultra   20 Mbit/s   3 Mbit/s   3 Mbit/s   1 Mbit/s  12.920 

 Giga   25 Mbit/s   4 Mbit/s   3 Mbit/s   1 Mbit/s  16.630 

MS Giga  30 Mbit/s  6 Mbit/s  15 Mbit/s  3 Mbit/s  12.060 

 Az árak tartalmazzák az 5%-os ÁFA-t. 

2.3 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás vállalati díjcsomagjai Rádiós (R-LAN) 

Csomag elnevezése 
Kínált sebesség Garantált sebesség Havidíj 

letöltés feltöltés letöltés feltöltés 1 vagy 2 éves hűséggel Hűség nélkül 

 Üzleti 20 20 Mbit/s  4 Mbit/s   10 Mbit/s  2 Mbit/s  

lásd akciós ajánlatok 

19.500 

 Üzleti 30 30 Mbit/s   6 Mbit/s   15 Mbit/s  3 Mbit/s  24.500 

 Üzleti 40  40 Mbit/s   12 Mbit/s  20 Mbit/s  6 Mbit/s  29.500 

 Üzleti 50  50 Mbit/s   15 Mbit/s  25 Mbit/s  8 Mbit/s  34.500 

 Az árak nem tartalmazzák az 5%-os ÁFA-t. 

2.4 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás vállalati díjcsomagjai Rádiós (R-LAN) 

Üzleti előfizetőink  szinkron (bérelt vonali  jelleg)ű  Internet hozzáférési  szolgáltatásaikra névre szóló, egyedi ajánlatokat kapnak.  

Az egyedi ajánlatoknál a 6/2011-es NMHH elnöki rendeletben foglaltak szerinti feltételeket vesszük figyelembe és egyedileg alakítjuk ki a vállalt 
feltételeket és árakat! 

Az üzleti szinkron csomagok szolgáltatásai nem tipizálható listaáras termékek. Konkrét árajánlat helyszíni felmérés esetén lehetséges.  
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2.5 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás szinkron - vállalati díjcsomagjai Rádiós (R-LAN), 
aktív de már nem rendelhető 

Csomag elnevezése 
Kínált sebesség Garantált sebesség Havidíj 

letöltés feltöltés letöltés feltöltés Hűség nélkül 

 Üzleti Alap   4 Mbit/s   4 Mbit/s   1 Mbit/s   1 Mbit/s  9.850 

 Üzleti Profi   6 Mbit/s   6 Mbit/s   2 Mbit/s   2 Mbit/s  13.660 

 Üzleti Prémium   10 Mbit/s   10 Mbit/s   4 Mbit/s   4 Mbit/s  18.120 

 Üzleti Szuper   16 Mbit/s   16 Mbit/s   6 Mbit/s   6 Mbit/s  22.490 

 Üzleti Ultra   20 Mbit/s   20 Mbit/s   8 Mbit/s   8 Mbit/s  26.850 

 Üzleti Giga   24 Mbit/s   24 Mbit/s   10 Mbit/s   10 Mbit/s  31.220 

Az árak nem tartalmazzák az 5%-os ÁFA-t. 

2.6 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás kamera és távfelügyelet díjcsomagjai Rádiós (R-LAN) 

Csomag 
elnevezése 

Kínált sebesség Garantált sebesség Havidíj 

letöltés feltöltés letöltés feltöltés 1 éves hűséggel Hűség nélkül 

SzuperCam 2 Mbit/s 4 Mbit/s 0,51 Mbit/s 1 Mbit/s 
lásd akciós 
ajánlatok 

9.490 

UltraCam 2 Mbit/s 12 Mit/s 0,51 Mbit/s 4 Mbit/s 13.490 

GigaCam 4 Mbit/s 20 Mbit/s 1 Mbit/s 5 Mbit/s 20.290 

Az árak nem tartalmazzák az 5%-os ÁFA-t. 

2.7 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás egyedi – kamera díjcsomagjai Rádiós (R-LAN) , 
aktív de már nem rendelhető 

Csomag elnevezése 
Kínált sebesség Garantált sebesség Havidíj 

letöltés feltöltés letöltés feltöltés Hűség nélkül 

Alap Kamera 1 Mbit/s 4 Mbit/s 0,13 Mbit/s 0,26 Mbit/s 5.480 

Otthon Kamera 1 Mbit/s 8 Mbit/s 0,19 Mbit/s 0,50 Mbit/s 6.970 

Prémium Kamera 3 Mbit/s 14 Mbit/s 0,51 Mbit/s 1,54 Mbit/s 11.150 

MS-K Családi 2 Mbit/s 10 Mbit/s 1 Mbit/s 3 Mbit/s 7.060 

MS-K Szuper 4 Mbit/s 20 Mbit/s 2 Mbit/s 8 Mbit/s 11.240 

Az árak tartalmazzák az 5%-os ÁFA-t. 
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3 Egyszeri díjak: 

A Szolgáltatás létesítésénél alkalmazandó díjtételek 

Az ár tartalmazza a 27%-os ÁFA-t. 

Induló csomag díj HUF 2.540 
 

Az árak tartalmazzák a Kiszállási díjat, a 27%-os ÁFA-t, és a szerelési garanciát. 

Telepítési díj lakossági és kisvállalalati szolgáltatás hűség nélkül HUF 52.460 
 

Az árak tartalmazzák a Kiszállási díjat és a szerelési garanciát, a 27%-os ÁFA-t nem. 

Telepítési díj vállalati szolgáltatás hűség nélkül HUF 65.000 

Telepítési díj kamera és távfelügyelet szolgáltatás hűség nélkül HUF 65.000 
 

3.1 További díjak: 

Kiszállási díj (/alkalom) HUF 5.000 

Kiszállási díj (Az ügyfél hibájából meghiúsult munkavégzés esetén /alkalom) HUF 6.000 

Expressz kiszállási díj (/alkalom) HUF 8.000 

Munkavégzés díja – fél óra 
Szerelő-technikus (minden megkezdett fél óra számlázásra kerül) 

Informatikai szakember (minden megkezdett fél óra számlázásra kerül) 

Informatikai szakmérnök (minden megkezdett fél óra számlázásra kerül) 

 
HUF 3.000 
HUF 6.000 

HUF 15.000 

Költöztetési díj (egy napon belül történő le- és felszerelés esetén) Kiszállási díj + munkadíj 

Leszerelési díj HUF 6.000 

Telefonon keresztül nyújtott műszaki segítség díja (nem a Szolgáltató hálózatában lévő hiba esetén is) 
első 30 perc 

minden megkezdett további 30 perc 

 
HUF 1.500 
HUF 2.000 

Visszakapcsolási díj (számlatartozás miatt) HUF 4.800 

Szolgáltatáskorlátozás-feloldási díj (számlatartozás miatt) HUF 2.500 

Adminisztrációs díj HUF 5.000 

Szerződésmódosítási díj HUF 2.500 

Adatmódosítási díj INGYENES 

Névátírási díj (felhasználó adatainak módosítása – új előfizetőt terheli) HUF 2.800 

Rendelkezésre állás havi díja - Előfizető által kezdeményezett szüneteltetés esetén a havi díj az (kedvezményes) előfizetési díj 50% -a 

Csomagváltási díj INGYENES 

IPTV vevőegység (SetTopBox) havi bérleti díja HUF750  

IPTV vevőegység (SetTopBox)  kártérítési díja HUF25.000  

Távirányító kártérítési díja  HUF8.000  

IDU (beltéri egység) kártérítési díj (2.4 GHz R-LAN) HUF 15.240 

ODU (beltéri egység) kártérítési díj (2.4 GHz R-LAN) HUF 7.620 

ODU (kültéri egység) kártérítési díj (5 GHz R-LAN) HUF 35.000 

Fix IP cím havi díja (publikus külső hálózatból elérhető) HUF 3.045 

Postai és dologi költség – alkalmanként (Szolgáltatói számla nyomtatott és postai úton történő kiküldése esetén) HUF 350 

Kültéri vízmentes (IP 56) doboz (IDU –beltéri egység – elhelyezésére kültérben) HUF 1.585 

POE (IDU –beltéri egység – Cat.5 UTP kábelen történő távtáplálásához) HUF 1.585 

Cat.5 UTP kábel (folyómétere, műanyag szögbilinccsel szerelve) HUF 170 

Kábelcsatorna szerelve (folyómétere) HUF 635 

HDMI kábel (1.5fm) HUF1.300  

Mini jack to RCA (AV) kábel (1.5fm) HUF450  

Mini jack to RCA (audio) kábel (1.5fm) HUF3.500  

SPDIF audio optikai Toslink kábel (1.5fm) HUF1.800  

Elállási díj HUF 3.000 

Fizetési felszólítás díja/db  

- tértivevényes levél esetén HUF 1.500 

Igényérvényesítési díj I. a tőkekövetelés 5,5%-a, de minimum HUF 8.130 

Igényérvényesítési díj II. a tőkekövetelés 5,5%-a, de minimum HUF 9.145 

Igényérvényesítési díj III. a tőkekövetelés 3,5%-a, de minimum HUF 8.130 

Adósságkezelési ügymenet elindítása HUF 2.540 

Előfizetői Szerződés másolat HUF 3.000 

Vizsgálati díj (+ a mindenkori hatósági díj) HUF 5.000 
 

Az árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t. 
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4 Díjmeghatározások 

4.1 Előfizetési díjak 

Felhasználó a szolgáltatásért előfizetői díjat fizet. Az előfizetői díjak a választott díjcsomagnak megfelelően változnak. Az alapszolgáltatáson felüli 
szolgáltatások díját az aktuális díjtáblázat tartalmazza. A Szolgáltató az előfizetői havi díjak árváltoztatásra évente egy alkalommal jogosult - kivéve, 
ha a Szolgáltató és az Előfizető erről írásban közös elhatározás alapján másként nem rendelkezik. Szolgáltató maximálisan a KSH által közzétett előző 
évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékének megfelelően, illetve a telekommunikációs Szolgáltatók közötti tárgyévi elszámolási árváltozás 
mértékének megfelelően jogosult árai változtatására. 

4.2 Forgalmi díjak 

Felhasználó az általa letöltött adatmennyiség után forgalmi díjat nem fizet. 

4.3 Egyszeri díjak 

4.3.1 Induló csomag díj 

Egy olyan szolgáltatás csomag, amit a Szolgáltató nyújt az új Előfizető részére, ez teszi lehetővé, hogy a Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben megjelölt 
díjcsomagokat szolgáltatni tudja az Előfizető részére. Az Induló csomag díj megfizetése a Szolgáltatás beüzemelésekor készpénzben esedékes, vagy 
külön megállapodás esetén előreutalással is teljesíthető.. Az induló csomag díjat az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.2 Telepítési díj 

a) Új vezeték nélküli 2.4 GHz-es (R-LAN) - lakossági és kisvállallati – rendszerhez kapcsolódó telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez 
tartozó 1 db 10dBi nyereségű flat antenna, max. 3 fm hosszúságú antenna koax kábel csatlakozókkal, max. 10 fm hosszúságú UTP kábel 
felhasználásával, a Szolgáltató által biztosított (IDU) beltéri egység beszerelése, felprogramozása. Vagy új vezeték nélküli 5 GHz-es (R-LAN) - egyéni 
- rendszer telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez tartozó 1 db (ODU) antennába integrált kültéri egység , max. 10 fm hosszúságú 
FTP földelő szálas kábel felhasználásával, a Szolgáltató által biztosított (IDU) beltéri egység beszerelése, felprogramozása.  A telepítés díját az 
aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

b) Új vezeték nélküli 5 GHz-es (R-LAN) - szinkron - vállalalti - egyedi - rendszerhez kapcsolódó telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez 
tartozó 1 db (ODU) antennába integrált kültéri egység , max. 10 fm hosszúságú FTP földelő szálas kábel felhasználásával, a Szolgáltató által 
biztosított (IDU) beltéri egység beszerelése, felprogramozása. A telepítés díját az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

c) Új vezeték nélküli 5 GHz-es (R-LAN) - kamera - távfelügyeleti – rendszerhez kapcsolódó telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez 
tartozó 1 db 10dBi nyereségű flat antenna, max. 3 fm hosszúságú antenna koax kábel csatlakozókkal, max. 10 fm hosszúságú UTP kábel 
felhasználásával, a Szolgáltató által biztosított (IDU) beltéri egység beszerelése, felprogramozása. Vagy új vezeték nélküli 5 GHz-es (R-LAN) - egyéni 
- rendszer telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez tartozó 1 db (ODU) antennába integrált kültéri egység , max. 10 fm hosszúságú 
FTP földelő szálas kábel felhasználásával, a Szolgáltató által biztosított (IDU) beltéri egység beszerelése, felprogramozása. A telepítés díját az 
aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

d) Új IPTV rendszerhez kapcsolódó telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez tartozó 1 db SetTopBox (STB), az STB-hez tartozó 
tápegység, 1db STB-hez tartozó távirányító,1db 1 fm hosszúságú UTP kábel felhasználásával, 1db 5 portos switch, a Szolgáltató által biztosított 
(STB) SetTopBox beszerelése, felprogramozása. A telepítés díját az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.3 Kiszállási díj 

Egyedi felmérés, ügyfél hiba esetén fizetendő díj (az Előfizetőnek felróható okból keletkezett hiba javításais), alkalmanként. A kiszállási díjat az aktuális 
díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.4 Kiszállási díj – meghiúsult munkavégzés esetén 

Az Előfizető hibájából meghiúsult munkavégzés esetén fizetendő díj, alkalmanként. A meghiúsult munkavégzés után fizetnedő kiszállás díját az aktuális 
díjtáblázat tartalmazza.  

4.3.5 Expressz kiszállási díj 

Előfizető által kérelmezhető, kizárólag munkanapokon történő egyedi felméréshez, munkavégzéshez (hibajavításhoz is) 4 órán belűli helyszínre 
érkezést garantál az expressz kiszállási díj. Szolgáltató fenntartja a jogot a kérelem elutasítására, amennyiben szabad kapacítása ezt nem teszi 
lehetővé. A kiszállási díjat az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.6 Munkavégzés díjai 

A munkavégzésekhez Szolgáltató szerelő-technikust, informatikai szakembert, vagy informatikai szakmérnököt delegálhat, egyedi elbírálása alapján, 
a díjazás 30 perces (fél órás) időtartamra vonatkozik. A munkavégzés díjait az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.7  Költöztetési díj 

A költöztetési díj magában foglalja a kiszállási díjat (/alkalom), valamint a le- és felszerelés díját, amennyiben az egy munkanapon belül elvégezhető. 
A költöztetés díjat az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.8 Leszerelési díj 

Hűségszerződésen belüli Szolgáltató általi szerződésfelmondás esetén fizetendő díj. A leszerelési díjat az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.9 Telefonon keresztül nyújtott műszaki segítség díja 

Az a díj, mely akkor fizetendő a felhsználó részéről,ha bármilyen a Szolgáltató eszközének átadási pontja utáni (az ÁSZF 3.5 pontjában részletezett), 
Felhasználó által kezdeményezett műszaki segítség kérése, mely nem a Szolgáltató hálózatához vagy eszközeihez köthető. Szolgáltató megkülnbözteti 
árazásban az első fél órát, valamint az azt követő időszakhoz kapcsolódó fél órákat. 

4.3.10 Visszakapcsolási díj 

Díjtartozás (számla lejártát követő 27-ik naptól) miatt felfüggesztett szolgáltatás újbóli igénybevételéért előre fizetendő díj. A visszakapcsolási díjat az 
aktuális díjtáblázat tartalmazza. 
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4.3.11 Szolgáltatáskorlátozás-feloldási díj 

Díjtartozás (számla lejártát követő 20-ik naptól) miatt korlátozott (32/32 kbit/s) szolgáltatás feloldása esetén fizetendő díj. A szolgáltatáskorlátozás-
feloldási díjat az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.12 Adminisztrációs díj 

Az ismételt szerződéskötéskor esedékes díj, ha a Szolgáltatás megszüntetésére az Előfizetőnek felróható okból került sor. Az adminisztrációs díjat az 
aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.13 Szerződésmódosítási díj 

Előfizető abban az esetben köteles szerződésmódosítási díjat fizetni, ha meglévő előfizetői szerződését meg kívánja változtatni. Különös tekintettel, 
de nem kizárólagosan a szerződés határozott/határozatlan jellegére. 

4.3.14 Adatmódosítási díj 

Az előfizetői adatok kezelésével, módosításával kapcsolatos eljárást, az Előfizető adataiban bekövetkezett változás okán bekövetkező adat módosítást 
(átírás) a Szolgáltató díjmentesen biztosítja az Előfizető részére. 

4.3.15 Névátírási díj 

Az átírási díjat az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.16 Rendelkezésre állás havi díja (Előfizető által kezdeményezett szüneteltetési időszak alatt) 

Előfizető által kezdeményezett szüneteltetés esetén a havi díj az (kedvezményes) előfizetési díj 50%-a. Maximális időtartama 6 (hat) hónap. 

4.3.17 Csomagváltási díj 

A csomagváltási díjat Szolgáltató nem számol fel, amennyiben a csomagváltás felfelé történik. A csomagmódosításra lefelé irányba nincs mód. 

4.3.18 IPTV vevőegység (SetTopBox) havi bérleti díja 

Az IPTV szolgáltatás gyújtásához szükséges vevőegység (Se-TopBox - STB) havi bérleti díját az aktuális díjtáblázat tartalmazza. 

4.3.19 IPTV vevőegység (SetTopBox) kártérítési díj 

Vissza nem szolgáltatása esetén alkalmazott díj. Az előfizetői szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Előfizető köteles az IPTV 
vevőegység (STB) visszaszolgáltatására működőképes állapotban, az összes telepítéskor átadott tartozékaival együtt, ennek elmaradása esetén 
Szolgáltató a díjtáblázatban szereplő díjat számlázza. 

4.3.20 Távirányító kártérítési díja 

Vissza nem szolgáltatása illetve működésképtelensége esetén alkalmazott díj. Az előfizetői szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén 
Előfizető köteles az IPTV vevőegység (STB) visszaszolgáltatására működőképes állapotban, az összes telepítéskor átadott tartozékaival együtt, ennek 
elmaradása esetén Szolgáltató a díjtáblázatban szereplő díjat számlázza. 

4.3.21 Kedvezmények az egyszeri díjakban 

A Szolgáltató előfizetői akcióiban az egyszeri-, és a havidíjakat érintő kedvezményeket adhat, melyek a mindenkor érvényes Nyilatkozatokban és az 
ÁSzF 7. sz. mellékletében találhatók. Ezen felül a Szolgáltató az egyszeri díjak tekintetében egyedi elbírálás alapján is alkalmazhat kedvezményeket. 

4.3.22 Elállási díj 

Ha az Előfizető a szerződéskötést követően, de még az előfizetői hozzáférési pont létesítése előtt a szerződést felmondja, köteles a Szolgáltató részére 
az elállási díjat megfizetni. 

4.3.23 Igényérvényesítési díj I. 

A Szolgáltató által az Előfizetővel szemben érvényesített, 100.-Ft-ra kerekített összegű díj, mely az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben fennálló 
tartozásának fizetési meghagyás útján való érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költségeit tartalmazza és magában foglalja 

a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezésének eljárási illetékét és az ezen eljárással 

összefüggő ügyvédi munkadíjat. 

4.3.24 Igényérvényesítési díj II. 

A Szolgáltató által az Előfizetővel szemben érvényesített, 100.-Ft-ra kerekített összegű és az Igényérvényesítési díj I. díjon felüli azon díj, mely az 
Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben fennálló tartozásának – a fizetési meghagyásos eljárásnak az Előfizető általi ellentmondás miatti perré alakult 
– peres eljárás útján való érvényesítésével kapcsolatban az első fokú bírósági eljárásban felmerülő költségeit tartalmazza és magában foglalja a perré 
alakult eljárás (első fokú bírósági eljárás) további eljárási illetékét és az ezen eljárással összefüggi ügyvédi munkadíjat. 

4.3.25 Igényérvényesítési díj III. 

A Szolgáltató által az Előfizetővel szemben érvényesített, 100.-Ft-ra kerekített összegű és az Igényérvényesítési díj I. és Igényérvényesítési díj II. díjon 
felüli azon díj, mely az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben fennálló tartozásának – a jogerős fizetési meghagyás vagy jogerős bírósági ítélet alapján 
– végrehajtási eljárás útján való érvényesítésének kezdeményezésével kapcsolatban felmerüli költségeit tartalmazza és magában foglalja a Vht. 
szerinti végrehajtási eljárás további eljárási illetékét és az ezen eljárással összefüggi ügyvédi munkadíjat, nem foglalja ugyanakkor magában a 
végrehajtó díjazását (munkadíját, költségeit és költségátalányát). 

4.3.26 Adósságkezelési ügymenet elindítása 

45 napos díjfizetési mulasztás esetén fizetendő díj. 

4.3.27 Előfizetői Szerződés másolat 

Az Előfizetői Szerződés papír alapú másolatának előállítási költsége. 



 

Mellékletek 
Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 

 

 

 

4.3.28 Vizsgálati díj 

Amennyiben az Előfizető ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt vizsgálatot igényli, azonban a vizsgálat 
bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit, valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díjat a Szolgáltató 
jogosult az Előfizetőre áthárítani. 

 


	4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások
	1 Területi megjelölés:
	2 Előfizetési díjak:
	2.1 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás lakossági és kisvállalkozói díjcsomagjai Rádiós (R-LAN)
	2.2 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás lakossági és kisvállalkozói díjcsomagjai Rádiós (R-LAN), aktív de már nem rendelhető
	2.3 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás vállalati díjcsomagjai Rádiós (R-LAN)
	2.4 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás vállalati díjcsomagjai Rádiós (R-LAN)
	2.5 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás szinkron - vállalati díjcsomagjai Rádiós (R-LAN), aktív de már nem rendelhető
	2.6 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás kamera és távfelügyelet díjcsomagjai Rádiós (R-LAN)
	2.7 Nemzetközi, belföldi, korlátlan Internet és adatátviteli szolgáltatás egyedi – kamera díjcsomagjai Rádiós (R-LAN) , aktív de már nem rendelhető

	3 Egyszeri díjak:
	3.1 További díjak:

	4 Díjmeghatározások
	4.1 Előfizetési díjak
	4.2 Forgalmi díjak
	4.3 Egyszeri díjak
	4.3.1 Induló csomag díj
	4.3.2 Telepítési díj
	a) Új vezeték nélküli 2.4 GHz-es (R-LAN) - lakossági és kisvállallati – rendszerhez kapcsolódó telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez tartozó 1 db 10dBi nyereségű flat antenna, max. 3 fm hosszúságú antenna koax kábel csatlakozókk...
	b) Új vezeték nélküli 5 GHz-es (R-LAN) - szinkron - vállalalti - egyedi - rendszerhez kapcsolódó telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez tartozó 1 db (ODU) antennába integrált kültéri egység , max. 10 fm hosszúságú FTP földelő szá...
	c) Új vezeték nélküli 5 GHz-es (R-LAN) - kamera - távfelügyeleti – rendszerhez kapcsolódó telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez tartozó 1 db 10dBi nyereségű flat antenna, max. 3 fm hosszúságú antenna koax kábel csatlakozókkal, m...
	d) Új IPTV rendszerhez kapcsolódó telepítése, a Szolgáltató által biztosított alap kiépítéshez tartozó 1 db SetTopBox (STB), az STB-hez tartozó tápegység, 1db STB-hez tartozó távirányító,1db 1 fm hosszúságú UTP kábel felhasználásával, 1db 5 portos swi...

	4.3.3 Kiszállási díj
	4.3.4 Kiszállási díj – meghiúsult munkavégzés esetén
	4.3.5 Expressz kiszállási díj
	4.3.6 Munkavégzés díjai
	4.3.7  Költöztetési díj
	4.3.8 Leszerelési díj
	4.3.9 Telefonon keresztül nyújtott műszaki segítség díja
	4.3.10 Visszakapcsolási díj
	4.3.11 Szolgáltatáskorlátozás-feloldási díj
	4.3.12 Adminisztrációs díj
	4.3.13 Szerződésmódosítási díj
	4.3.14 Adatmódosítási díj
	4.3.15 Névátírási díj
	4.3.16 Rendelkezésre állás havi díja (Előfizető által kezdeményezett szüneteltetési időszak alatt)
	4.3.17 Csomagváltási díj
	4.3.18 IPTV vevőegység (SetTopBox) havi bérleti díja
	4.3.19 IPTV vevőegység (SetTopBox) kártérítési díj
	4.3.20 Távirányító kártérítési díja
	4.3.21 Kedvezmények az egyszeri díjakban
	4.3.22 Elállási díj
	4.3.23 Igényérvényesítési díj I.
	4.3.24 Igényérvényesítési díj II.
	4.3.25 Igényérvényesítési díj III.
	4.3.26 Adósságkezelési ügymenet elindítása
	4.3.27 Előfizetői Szerződés másolat
	4.3.28 Vizsgálati díj



