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Csomag neve 
Sávszélesség 

(letöltés/feltöltés) 
[Mbit/s] 

Garantált 
le/feltöltési 

sebesség 
[Mbit/s] 

Adatforgalmi 
korlát 

Akciós 
kiépítés 

Díja 

Időszaki díjak 
(27% ÁFA-t tartalmaz) 

 

Negyedéves Féléves Éves 

X-LAN-33 33/11 2/0,5 korlátlan 0 Ft 
5999Ft 

(havi átlag: 
2 000 Ft) 

10998 Ft 
(havi átlag: 
 1 833 Ft) 

20999 Ft 
(havi átlag: 
1 750 Ft) 

 
 
Szolgáltatás feltétele: 

- InterNet-X hálózati elérés a megfelelő műszaki paraméterekkel, amelyet munkatársaink vizsgálnak meg, előzetes 
információt Ügyfélszolgálatunktól kaphat. 

- A szolgáltatás havi díjjal nem rendelhető, az előfizető ettől eltérő számlázási gyakoriságot nem választhat, 
szerződéskötéskor az első időszaki díjat  előre meg kell fizetni. 

- Akciós kiépítési díj 0 Ft, a szolgáltatás most határozatlan időre kérhető  
- Időszak vége előtt történő felmondás esetén díjvisszatérítés nem jár. 
- A szolgáltatáshoz nem kérhető fix publikus IP cím.  
- A végponton kiszolgáló szerver nem üzemeltethető. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ügyfelei 

sávszélességét adott havi 1Terabyte (kb. 240 DVD tartalom) letöltés után 128/128Kbps-re csökkentse. A 
sávszélesség tartós kihasználása és szerver üzemeltetés extrém felhasználásnak minősül. 

- A számlázási periódusoknak megfelelő befizetési határidőig köteles megfizetni az esedékes díjat a Szolgáltató 
részére. 

 
Alapszolgáltatások: Internet hozzáférés egy felhasználó részére a csomagban foglalt névleges sávszélességen. Minden 

csomaghoz díjmentesen tartozik 1 db postafiók 250 MB tárhely. 

Kiépítési díjak: Az alapkiépítés díja 12 700 Ft, amely tartalmazza az egy végponthoz történő kiépítés munkadíját, helyiségen 
belül maximum 15m UTP vezetékkel. A szolgáltatáshoz  egy, a számítógépben lévő 10/100 Mbps Ethernet hálózati 
csatlakozó szükséges, melynek biztosítása nem része a szolgáltatásunknak. 

Csomagmódosítás: Határozott idejű szerződés esetén díjcsomagmódosítás a határozott idő lejárta után lehetséges. Kötetlen 
idejű szerződés esetén módosítás, hónap vagy periódus fordulóval, szerződésmódosítási díj megfizetése mellett 
történhet. A szerződésmódosítási díj mértékét az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete tartalmazza. 
Módosítási kérelmeket kizárólag írásban (levél,fax), aláírva fogadunk el. Meglévő ügyfeleink a mindenkor érvényes 
feltételek szerint - esetlegesen újabb hűségvállalással – vehetik igénybe új csomagjainkat. Csomagmódosítást csak 
rendezett számlaegyenleg mellett tudunk elfogadni. 

Szerződésbontás: Határozott idejű szerződés határidő előtti felmondásakor az ügyfél köteles a kiépítési díj kedvezményét, 
valamint a kedvezményes és a teljesárú havidíj közötti különbséget visszamenőleg kifizetni. A mindenkori alap 
árlistát és a szolgáltatás minőségi paramétereit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Az InterNet-X 
eltekint a kedvezményes összeg visszafizetésétől, ha a szerződésben rögzített alapszolgáltatásokat biztosítani 
önhibájából nem tudja. Szerződés megszüntetési kérelmeket kizárólag írásban (levél vagy fax), aláírva, aktuális hónap 
26-ig fogadunk el. 

 

További szolgáltatások: 

 TV csomagok már 762 Ft/hónap-tól 

 Telefon: már 0 Ft/ hónap-tól  

  Postafiókok: bruttó 381 Ft/db/hónap, vagy bruttó 3 810 Ft /db/év 

A tájékoztatás nem teljeskörű. További részletekkel, szerződéssel kapcsolatosan, az alábbi 

elérhetőségeken állunk rendelkezésre: 

TELEFON: (66) 333-333  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: BÉKÉSCSABA, JÓKAI U. 23/7. 

EMAIL: UGYFELSZOLGALAT@INTERNET-X.HU 


