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1.5.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekre (továbbiakban: ÁSZF), és a jelen ÁSZF alapján
kötött egyedi előfizetői szerződésekre (továbbiakban: Egyedi előfizetői szerződés) különösen, de
nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok rendelkezései vonatkoznak:
a.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.),
b.) az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.), valamint az elektronikus hírközlési előfizetői
szerződések részletes szabályairól szóló 2./2015.(III.30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.)
ez utóbbi rendelet 33. §-ában foglalt hatálybalépési rendelkezések szerint,
c.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény (a továbbiakban: Avtv.),
d.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.),
e.) az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével
összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH
rendelet,
f.) a 2014. június 13. előtt megkötött előfizetői szerződésekre és azok 2014.03.15. napját követő
módosításaira (ezen szerződések bármely okból történő megszűnéséig, megszüntetéséig vagy a
Szolgáltató és Előfizető kifejezett eltérő írásbeli megállapodásáig) az üzleten kívül a fogyasztóval
kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet és a távollevők között kötött
szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet,
g) a 2014. június 13-én és azt követően megkötött előfizetői szerződésekre és azok módosításaira
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Korm. Rendelet,
h.) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Mttv.),
i.) a 2014. március 15. előtt megkötött előfizetői szerződésekre és azok 2014.03.15. napját követő
módosításaira (ezen szerződések bármely okból történő megszűnéséig, megszüntetéséig vagy a
Szolgáltató és Előfizető kifejezett eltérő írásbeli megállapodásáig) a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
j.) a 2014. március 15-én vagy azt követően megkötött előfizetői szerződésekre és azok
módosításaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
k) a 2015. szeptember 01-én vagy azt követően megkötött előfizetői szerződésekre és azok
módosításaira a 2./2015.(III.30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 33. §-ában foglalt
hatálybalépési rendelkezések szerint,
l.) Az Eht. módosításáról szóló 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: 2017. évi
LXXXVIII. törvény) megállapított Eht. 127. § (4d) bekezdést a 2017. évi LXXXVIII. törvény
2017.10.24. napi hatálybalépését megelőzően megkötött, a 2017. évi LXXXVIII. törvény
hatálybalépésekor hatályos határozott időtartamú előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell.
m.) A 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 127. § (6) bekezdést és 134. § (14)
bekezdést a 2017. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozott
időtartamú előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell, azzal, hogy a 134. § (14) bekezdésében
szabályozott tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató az olyan határozott időtartamú előfizetői
szerződések esetében köteles eleget tenni, amelyekben a szerződés időtartama a 2017. évi
LXXXVIII. törvény 2017.10.24. napi hatálybalépését követő 90. napot követően telik el.

n) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi
CXXXVIII. törvénnyel megállapított Eht. 132. § (10) és (11) bekezdését a 2017. évi LXXXVIII.
törvény hatálybalépését (2017.X.24.) megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.
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2.1.1.4. Üzleti előfizetőkre vonatkozó különös szabályok
2.1.1.4.1. Azon üzleti előfizető esetében, amelynek foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő és
éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a
felek egyező akarattal eltérhetnek az Eht. előfizetői szerződéssel kapcsolatos, valamint a 2/2015.
(III.30.) NMHH rendelet rendelkezéseitől.
2.1.1.4.2. A 2.1.1.4.1. pont hatálya alá nem tartozó üzleti előfizetők esetében, a felek egyező
akarattal eltérhetnek az Eht. 127. § (4b), (4c) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1)-(2), (6),
(10), (10b), (11), (13), (15) bekezdés, 135. §, 140. § (1)-(2), (4) bekezdés, továbbá a 2/2015.
(III.30.) NMHH rendelet 3. § (9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1) bekezdés rendelkezéseitől,
valamint a Szolgáltató általános szerződési feltételeitől.
A jelen pont alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a felek az adott
jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan térnek el,
valamint tartalmazza az üzleti előfizetőnek az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezett
nyilatkozatát.
2.1.1.4.3. Az üzleti előfizetők esetében a szolgáltató az Eht. 129. § (5) bekezdés, 131. § (1)
bekezdés, továbbá a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 10. § rendelkezéseitől eltérhet.
A jelen pont alkalmazása esetén az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltató az
adott jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan tér el.
2.1.1.4.4. Jelen ÁSZF vonatkozásában üzleti előfizető az a személy vagy szervezet (ideértve az
állami, közigazgatási szervet, civil szervezetet és más, külön jogszabályban önálló jogi
személyiséggel felruházott szervezetet is), aki vagy amely szakmája, önálló foglalkozása,
gazdasági, üzleti tevékenysége vagy jogszabályban meghatározott feladata körében veszi igénybe
az elektronikus hírközlési szolgáltatást;
Az üzleti előfizetőkre vonatkozó feltételeket, mutatókat a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény rendelkezései szerint kell meghatározni, bizonyítani.
2.1.1.4.5. A szolgáltató elektronikus úton történő szerződéskötéskor is köteles biztosítani, hogy a
kis- és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor kérhessék az egyéni előfizetőkre
vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amennyiben az általuk igénybe
venni kívánt szolgáltatás az egyéni előfizetők számára is elérhető a szolgáltató általános
szerződési feltételei szerint. Ebben az esetben a szolgáltató a részletes - az előnyöket és
hátrányokat bemutató - tájékoztatást elektronikus úton köteles megadni, és a tájékoztatás
megtörténtét köteles igazolni.
2.1.2. Az az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei
2.1.2.1. Előfizetői szolgáltatások – az ÁSZF-ben megjelölt kivétellel – csak írásban megkötött
előfizetői szerződés alapján vehetők igénybe.
Az Előfizető díjcsomagok (továbbiakban: díjcsomagok) közül választhat.

4-Com Kft. ASZF 2018

4. oldal, összesen: 24

Az Előfizető – az ÁSZF 4. sz. mellékletében rögzített eltérő rendelkezés vagy a Szolgáltatóval
való eltérő megállapodás hiányában – bármely díjcsomagot igénybe veheti, illetve a jelen ÁSZF
feltételei szerint módosíthatja választását. Hűségidő alatt csomagváltás csak a nagyobb csomagok
felé lehetséges. A Szolgáltató új díjcsomagokat alakíthat ki saját döntése alapján, illetve a
díjcsomagban levő szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatások) az Előfizető előzetes értesítése
mellett megváltoztathatja az egyoldalú szerződésmódosítás szabályai szerint.
2.1.2.2. Egy előfizetői hozzáférési pont létesítésére illetve azon történő szolgáltatásra
vonatkozóan előfizetői jogviszony egyidejűleg csak egy Előfizetővel létesíthető.
2.1.2.3. A Szolgáltatót az előfizetői szerződés megkötése körében szerződéskötési kötelezettség
nem terheli.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az előfizetői szerződés megkötését indokolási kötelezettség
nélkül megtagadja különösen, ha
a) az Előfizetőnek hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása áll fenn a
Szolgáltatóval szemben, vagy
b) az Előfizető korábbi előfizetői szerződésének megszűnésére 1 éven belül az Előfizető
érdekkörében felmerült okból eredő felmondás miatt került sor, vagy
c) a hozzáférési pont létesítésének műszaki vagy gazdasági korlátai vannak
d) az igénylő – személyazonosító okmányának adatai szerint – 18. életévét még nem töltötte be és
emiatt az Mttv.-nek a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó szabályainak
megtarthatósága nem biztosított.
2.1.2.4. Az Előfizető szolgáltatás nyújtásának megkezdésére megjelölt határidőn belül – a
távollévők között szóban megkötött szerződés kivételével – nem jogosult elállni. Az Előfizető
jogszerűtlen elállása esetén az Előfizető hátrányos jogkövetkezményként köteles a Szolgáltatónak
az 4. sz. mellékletben megjelölt elállási díjat, valamint – ha az előfizetői hozzáférési pont már
kiépítésre került - az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésével kapcsolatos és 4. sz. melléklet
szerinti kiszállási díjat is megfizetni. Az Előfizető jogszerűtlen elállása esetén a felek kötelesek
egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés alapján befizetett díjakat – a
kiszállási díjjal csökkentett összegben – legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni
az Előfizető számára, az Előfizető pedig legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltató
által részére átadott eszközöket a Szolgáltatónak átadni, ill. biztosítani a felszerelt eszközök
leszerelését.
2.1.2.5. Ha a Szolgáltató az előfizetői szerződésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére
meghatározott határidőt túllépi, akkor az előfizetői hozzáférési pont létesítését megelőzően az
Előfizető jogosult a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az Előfizető
elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a Szolgáltató köteles az adott szerződés
alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni az Előfizető
számára, az Előfizető pedig egyidejűleg köteles a szolgáltató által részére átadott eszközöket a
Szolgáltatónak átadni.
2.1.2.6. A távollévők között szóban megkötött szerződés esetén az Előfizető a szerződés
megkötésétől számított 5 napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat a

4-Com Kft. ASZF 2018

5. oldal, összesen: 24

szerződéstől. Az Előfizető elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a Szolgáltató az
előfizetői szerződésnek megfelelően a szolgáltatás nyújtását megkezdte.
A jelen pont szerinti Előfizető általi elállásra jogszerű elállás esetén a 2.1.2.5. pont szerinti,
jogszerűtlen elállás esetén a 2.1.2.4. pont szerinti eljárás az irányadó.
2.1.3. A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének
korlátai.
2.1.3.1. A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltétele végponton a mikrohullámú
végberendezés és az kiszolgáló hozzáférési csomópont / AP / között a szabad rálátás biztosított
legyen. A szolgáltatás igénybevételének jogi feltétele az írásban megkötött előfizetői szerződés.
A szolgáltatás igénybevételéhez – a Szolgáltató által a szolgáltatás időtartama alatt biztosított
modemen kívül – szükséges a 4.3. pont szerinti elektronikus hírközlési végberendezés (legalább
486-os számítógép), egy hálózati kártya, szoftverek és amelyek hiánya vagy alkalmatlansága
esetén az Előfizető a saját felelősségére köt előfizetői szerződést. A Szolgáltató kötelezettsége
nem terjed ki a végberendezés (számítógép), hálózati kártya, szoftverek szolgáltatására. A
szolgáltatás nyújtásának feltétele – esettől függően – a Wlan modem, acces point, vagy a router
áramellátásának Előfizető általi biztosítása saját költségére.
A szolgáltató az előfizetői végberendezés és az azon tárolt adatok megóvása és biztonsága
érdekében a szolgáltatás rendeltetésszerű használhatóságát nem befolyásoló módon portszűrést
alkalmazhat és egyes portok – így különösen a 139-es port – forgalmát letilthatja.
2.1.3.2. A szolgáltatásnak időbeli korlátja nincs.
2.1.3.3. A szolgáltatást az Előfizető nem veheti igénybe a Szolgáltatónak a hírközlési hatósághoz
tett bejelentése alapján nyilvántartott azon földrajzi területen (vételkörzet) kívül, ahol a
Szolgáltató hírközlési hálózattal rendelkezik, vagy internet hozzáférési szolgáltatást nyújt.
2.1.3.4. Minden Előfizető csak a rá vonatkozóan a Szolgáltatónál nyilvántartott előfizetői
hozzáférési ponton keresztül veheti igénybe az általa előfizetett szolgáltatásokat.
2.1.3.5. A szolgáltatásnyújtás feltétele, hogy az Előfizető és a Felhasználó illetve – ha az ezekkel
nem azonos – az ingatlan tulajdonosa az igénybejelentés megtételekor, de legkésőbb a
szerződéskötéskor külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájáruljon ahhoz, hogy az ingatlanon a
internet szolgáltatáshoz szükséges Wlan modem további ellenérték nélkül a hálózat fennállásának
idejéig elhelyezésre kerüljön.
2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája
2.2.1. Az előfizetői szerződéskötéshez szükséges adatok azonosak az egyedi előfizetői
szerződésben rögzítésre kerülő alábbi előfizetői adatokkal:
a) személyes adatok:
aa) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye,
ab) az előfizetői hozzáférési pont helye, csatlakozó berendezések darabszáma,
ac) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
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ad) egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és
ideje,
ae) korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó
előfizetői szerződésben a törvényes képviselő aa), ac)-ad) pont szerinti adatai,
af) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma,
ag) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefon, telefax, e-mail),
b) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás,
c) a szolgáltatás megkezdésének határideje,
d) a díjfizetés módja, pénzintézeti úton történő fizetés esetén az előfizető pénzforgalmi
számlaszáma,
e) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama,
f) Ajánlattevő előfizetői minősége (egyéni vagy üzleti),
h) nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról,
i) kis- és középvállalkozásnak minősülő Ajánlattevő esetén az egyéni előfizetőkre vonatkozó
szabályok vonatkozásukban történő alkalmazásának igénylése,
k) elektronikus számlázás esetén az Előfizető e-mail címe.
2.2.2. A Szolgáltató az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából az
alábbi eredeti dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bemutatását (meghatalmazás,
ingatlan tulajdonosi nyilatkozat esetén átadását) kérheti:
a) Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság,
betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, egyesülés, egyéni cég, oktatói
munkaközösség, vízgazdálkodási társulat ) esetében:
- 30 napon belüli és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyzés, vagy cégkivonat,
vagy cégmásolat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett
bejegyzési kérelem teljes példánya, (melyeknél hiteles iratnak minősül a Cégbíróság
vagy IRM Cégszolgálat által papíralapon kibocsátott irat fizikai átadása, vagy az iratot
tartalmazó elektronikus akta elektronikus úton való megküldése a Szolgáltató által
megjelölt email-címre)
- aláírási címpéldány (közjegyző által hitelesített), vagy aláírás minta (ügyvéd által
ellenjegyzett)
- a képviseletre jogosult személyazonosító okmánya,
- meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem
az aláírásra jogosult személy jár el)
b) Cégjegyzékben nem nyilvántartott szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai
pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében:
- az illetékes Megyei Bíróság végzése vagy bejegyzése előtt az alapszabály bíróság által
érkeztetett példánya, vagy a nyilvántartást vezető egyéb szervezet nyilvántartási
igazolása,
- a képviseletre jogosult személyazonosító okmánya,
- meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem
az aláírásra jogosult személy jár el)
c) Egyéni vállalkozók esetében:
- a vállalkozó igazolvány eredeti példánya,
- egyéni vállalkozó azonosító okmánya,
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- meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem
az aláírásra jogosult személy jár el)
d) Természetes személy esetében:
- azonosító okmány,
- meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha
nem az aláírásra jogosult személy jár el).
e) Minden személy esetén az ingatlanra vonatkozóan:
Az Előfizető az előfizetői szerződésben köteles nyilatkozni, hogy az előfizetői hozzáférési
pontként megjelölt ingatlannak, jogszerű használatának jogcíméről. Amennyiben az
Előfizető az általa a hozzáférési pont helyeként megjelölt ingatlant bérleti szerződés vagy
valamely használati jog alapján jogszerűen használja, köteles a szerződéskötéshez az
ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) az ingatlan díjmentes
igénybevételéhez történő hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatát mellékelni. Az Előfizető
saját tulajdonú ingatlan esetén az igénylés aláírásával adja meg a hozzájárulást az ingatlan
(beleértve a különtulajdonú ingatlan és a közös tulajdonú ingatlanrészt is) díjmentes
igénybevételéhez. Az előfizetői szerződés megkötésével az Előfizető a szolgáltatással
érintett ingatlanra (beleértve a különtulajdonú ingatlan és a közös tulajdonú ingatlanrészt
is) vonatkozóan kötelezettséget vállal arra, hogy:
- a Szolgáltató által elhelyezett, kiépített hírközlési hálózati elemeket, berendezéseket a
károkozó hatásoktól védi,
- amennyiben a hálózat áthelyezése, átépítése az Előfizető érdekkörében merül fel, úgy
viseli annak költségeit, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön ellenérték
nélkül a hálózatot az ingatlanon elhelyezze és ott az előfizetői szerződés fennálltától
függetlenül fenntartsa, továbbá külön tulajdonosi nyilatkozat alapján azt átvezesse további
előfizetők számára történő szolgáltatásnyújtás érdekében, valamint a bármikori
hálózattulajdonos kérésére szolgalmi jog (vezetékjog) kerüljön alapításra.

Formázot
szöveg köz

2

7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér
7.1.3. A folyamatos előfizetői szolgáltatások díjfizetési gyakorisága az Előfizető választása
szerint
a) naptári havi előfizetés esetén a tárgyhónapot követő hónap 0115. napjáig
b) naptári negyedéves előfizetés esetén az elsőközépső hónap végéig
c) naptári féléves előfizetés esetén az harmadikelső hónap végéig
d) naptári éves előfizetés esetén az harmadik hónap végéig
esedékes.
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9. Az előfizetői szerződés időtartama
9.2.1. Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is
megköthető, ha az előfizetői szerződés megkötéséhez – az Eht.127.§.(4c)bek.-e szerinti készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen módon 24 hónapra megkötött határozott idejű
előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított
előfizetési díja nem lehet magasabb a 9.2. pont szerinti 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási
tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától.
Az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet-hozzáférés elterjedését ösztönző,
kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó határozott időtartamú előfizetői szerződés a kedvezményes szerződéses feltételek
igénybevételére jogosult Előfizetővel abban az esetben is megköthető 24 hónapra, ha ahhoz nem
kapcsolódik az Eht.127.§.(4c) bekezdés szerinti készülékvásárlás.
9.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik
…
n) Amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni Előfizető
lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási
helyéről új lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését,
és a Szolgáltató az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában teljesíteni nem tudja, az
Előfizető a Szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződést.
9.11. A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az
Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban
nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti. A határozott idő
elteltét megelőző 90 napban a Szolgáltató három alkalommal köteles az Előfizetőt a számlalevél
mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó
elektronikus úton tájékoztatni értesíteni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá
átalakulásának időpontjáról. A Szolgáltató köteles a határozott idejű előfizetői szerződés
megszűnését megelőzően legalább 30, de legfeljebb 60 nappal korábban értesíteni az Előfizetőt
az Eht. 134. § (14) bekezdésében foglaltakról. A tájékoztatásnak Az értesítésnek ki kell terjednie
a szerződés átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell mutatnia az Előfizető részére a
Szolgáltatónál elérhető, az Előfizető jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló
szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat.
A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés
megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően
szerződésmódosítással dönthetnek.
A jelen, 9.11. pont előző rendelkezéseitől eltérően nem lép határozatlan időtartamú előfizetői
szerződés a határozott időtartamú szerződés helyébe
a) ha az Előfizető egyoldalúan - vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal - a határozott
idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést
megszünteti, vagy
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b) az Eht.127.§(4f) bekezdése szerinti kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító
internethozzáférés-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozott időtartamú előfizetői
szerződés esetén.

12.2. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás
teljesítésének határideje
12.2.1. Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az egyedi előfizetői szerződés
módosításaként az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, vagy egyéb
jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik. A Szolgáltató az Előfizető kérésére
csak az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja átírás jogcímén az egyedi
előfizetői szerződést.
Az Eht. és jelen ÁSZF vonatkozásában átírás: Az előfizetői szerződésnek az Előfizető
személyében bekövetkezett jogutódlás miatti módosítása.
12.2.2. Az előfizetői hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a
Szolgáltatótól az előfizetői hozzáférési pont helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi
szolgáltatási területén belül, ha egyidejűleg az Előfizető személye nem változik.
Az Eht. és a jelen ÁSZF vonatkozásában áthelyezés: A helyhez kötött előfizetői elektronikus
hírközlési szolgáltatás előfizetői hozzáférési pontjának a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási
területén belül másik földrajzi helyre áthelyezése.
A Szolgáltató az Előfizető kérésére köteles a helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges előfizetői hozzáférési pontot a földrajzi szolgáltatási területén belül
áthelyezni, amennyiben ennek műszaki lehetősége adott. A Szolgáltató nem köteles az
áthelyezési igényt teljesíteni, ha az Előfizetőnek az áthelyezési igény benyújtásakor az
Eht.137.§(1) bekezdés c) pontja szerinti díjtartozása áll fenn.
…
Amennyiben a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt az egyéni Előfizető
lakcímének vagy tartózkodási helyének változása miatt a korábbi lakcíméről, vagy tartózkodási
helyéről új lakcímére, vagy tartózkodási helyére kéri az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését,
és a Szolgáltató az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában teljesíteni nem tudja, az
Előfizető a Szolgáltató erről szóló értesítését követő 15 napon belül azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződést.
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4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak,
költségtérítések, díjmeghatározások
Érvényes: 20178 januároktóber 2401.-től

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:
Területi megjelölés: Teljes szolgáltatási terület
Hozzáférési mód: Mikrohullám

Formázot

1./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 3 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

2db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

3,072 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

0,384 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,128 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

3.600 -Ft + ÁFA = 42483.780 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

2./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 5 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

5db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

5,120 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,198 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

4.800 -Ft + ÁFA = 56645.040 -Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs
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3./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 8 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

10db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

8,192 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,258 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

6.400 Ft + ÁFA = 6.7207.552 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

4./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 15 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

10db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

15,360 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

1,536 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

8.000 Ft + ÁFA = 8.4009.440 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

5./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 30 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

10db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

30,720 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

3,072 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

3,072 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

12.000 Ft + ÁFA = 12.60014.160 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:

nincs
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Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

4-Com Kft. ASZF 2018

13. oldal, összesen: 24

6./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 3 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

2db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

3,072 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

0,384 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,128 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

2.800 Ft + ÁFA = 2.9403.304 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

7./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 5 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

5db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

5,120 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,198 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

4.000 Ft + ÁFA = 4.200 4.720 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

8./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 8 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

10db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

8,192 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,258 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

5.600 Ft + ÁFA = 5.8806.608 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:

nincs
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Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.
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9./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 15 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

10db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

15,360 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

1,536 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

7.200 Ft + ÁFA = 7.5608.496 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

10./
Csomag neve:

RÁDIÓNET 30 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

10db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

30,720 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

3,072 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

3,072 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

10.000 Ft + ÁFA = 10.50011.800 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

11./
Csomag neve:

BUSINESSNET2 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:

5db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

2,048 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,196 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

15.000 Ft + ÁFA = 15.75017.700 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:

nincs

4-Com Kft. ASZF 2018

16. oldal, összesen: 24

Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

4-Com Kft. ASZF 2018

17. oldal, összesen: 24

12./
Csomag neve:

BUSINESSNET4 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:
Maximális letöltési sávszélesség:

10db postafiók
korlátlan
4,096 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,256 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

18.000 Ft + ÁFA = 18.90021.240 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

13./
Csomag neve:

BUSINESSNET10 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:
Maximális letöltési sávszélesség:

20db postafiók
korlátlan
10,240 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,280 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

22.500 Ft + ÁFA = 23.62526.550 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

14./
Csomag neve:

BUSINESSNET30 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:
Maximális letöltési sávszélesség:

20db postafiók
korlátlan
30,720 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

5,120 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

5,120 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

1,512 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

24.000 Ft + ÁFA = 25.20028.320 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

4-Com Kft. ASZF 2018

18. oldal, összesen: 24

15./
Csomag neve:

BUSINESSNET2 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:
Maximális letöltési sávszélesség:

5db postafiók
korlátlan
2,048 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,196 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

6.000 Ft + ÁFA = 6.3007.080 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

16./
Csomag neve:

BUSINESSNET4 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:
Maximális letöltési sávszélesség:
Maximális feltöltési sávszélesség:

10db postafiók
korlátlan
4,096 Mbps
1,024 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,256 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

7.000 Ft + ÁFA = 7.3508.260 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

Formázot

17./
Csomag neve:

BUSINESSNET10 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:
Maximális letöltési sávszélesség:

20db postafiók
korlátlan
10,240 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

1,280 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

0,512 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

9.000 Ft + ÁFA = 9.45010.620 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

4-Com Kft. ASZF 2018

19. oldal, összesen: 24

18./
Csomag neve:

BUSINESSNET30 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

mikrohullám

Biztosított végberendezés:

mikrohullámú végberendezés

E-mail:
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:
Maximális letöltési sávszélesség:

20db postafiók
korlátlan
30,720 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

5,120 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

5,120 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

1,512 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

2013.000 Ft + ÁFA = 13.65023.600 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

4-Com Kft. ASZF 2018

20. oldal, összesen: 24

Területi megjelölés: Kisbodak, Püski, Dunaremete települések területén
Hozzáférési mód: FTTH optika
19./
Csomag neve:

KÁBELNET10 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

FTTH optika

Biztosított végberendezés:

FTTH végberendezés

E-mail:

5db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

10,240 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

3,072 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

2,048 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

17.000 Ft + ÁFA = 17.85020.060 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

20./
Csomag neve:

KÁBELNET30 ( 0 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

FTTH optika

Biztosított végberendezés:

FTTH végberendezés

E-mail:

10db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

30,720 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

5,120 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

7,680 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

1,741 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

24.000 Ft + ÁFA = 25.20028.320 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

4-Com Kft. ASZF 2018

21. oldal, összesen: 24

21./
Csomag neve:

KÁBELNET10 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

FTTH optika

Biztosított végberendezés:

FTTH végberendezés

E-mail:

5db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

10,240 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

3,072 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

2,048 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

1,024 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

50008.000 Ft + ÁFA = 5.2509.440 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

22./
Csomag neve:

KÁBELNET30 ( 12 hónap hűséggel )

Hozzáférés típusa:

FTTH optika

Biztosított végberendezés:

FTTH végberendezés

E-mail:

10db postafiók

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető adatmennyiség:

korlátlan

Maximális letöltési sávszélesség:

30,720 Mbps

Maximális feltöltési sávszélesség:

5,120 Mbps

Minimális letöltési sávszélesség:

7,680 Mbps

Minimális feltöltési sávszélesség:

1,741 Mbps

Maximális számítógépek száma:

nem korlátozott

Havi előfizetési díj:

650010.000 Ft + ÁFA = 11.8006.825 Ft

Kiegészítő forgalmi díj:
Az ÁFA mértéke: 18 %.Az ÁFA mértéke: 5 %.

nincs

b.) Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak, hibaelhárítási díjak és költségtérítések:
Belépési díjak mikrohullámú technológiánál
Hűségidő nélkül

24000,-Ft + ÁFA = 30.480,-Ft

kedvezményes díj 1 év hűségidővel

9600,-Ft + ÁFA = 12.192,-Ft

Rácsatlakozási díj meglévő eszköz cseréje esetén
Belépési díjak optikai kábelen
Hűségidő nélkül

Belépési díj 50%-a

kedvezményes díj 1 év hűségidővel

2500014.000,-Ft + ÁFA = 17.78031750,-Ft

Rácsatlakozási díj meglévő eszköz cseréje esetén
Domain szolgáltatás
Domain név igénylés

Belépési díj 50%-a

4-Com Kft. ASZF 2018

35.000,-Ft + ÁFA = 44.450,-Ft

4.000,-Ft + ÁFA = 5.080,-Ft

22. oldal, összesen: 24

Domain név használat

6000,-Ft + ÁFA = 7620,-Ft / negyedév

Staikus IP szolgáltatás

6000,-Ft + ÁFA = 7620,-Ft / negyedév

EU Domain név használat
Számítástechnikai eszközök
Wireless Router (IP címmel)

5800,-Ft + ÁFA = 7366,-Ft / év

Hálózati kártya

1500,-Ft + ÁFA = 1905,-Ft

Rádiós hálózati kártya

8000,-Ft + ÁFA = 10160,-Ft

Swich ( telepítéssel )

7000,-Ft + ÁFA = 8890,-Ft

FTP kábel csatlakozókkal

400,-Ft + ÁFA = 508,-Ft / 6fm

További FTP kábel

170,-Ft + ÁFA = 216,-Ft / fm

Kihelyezett hírközlési eszköz megtérülési díja

24000,-Ft + ÁFA = 30480,-Ft

Kihelyezett hírközlési eszköz óvadék díja
Adminisztrációs díjak
Szerződés átírás

24000,-Ft + ÁFA = 30480,-Ft

Szolgáltatás szüneteltetés

300,-Ft + ÁFA = 381,-Ft / hó

Szolgáltatás sebességének visszakapcsolása

1500,-FT + ÁFA = 1905,-Ft

Adminisztrációs díj

197,-Ft + ÁFA = 250,-Ft

Fizetési felszólítás I.

315,-Ft + ÁFA = 400,-Ft

Fizetési felszólítás II.

394,-Ft + ÁFA = 500,-Ft

Elállási díj

3937,-Ft + ÁFA = 5000,-Ft

Formázot

Adminisztrációs díj

197 Ft +ÁFA =250,-Ft

Formázot

10000,-Ft + ÁFA = 12700,-Ft

4000,-Ft + ÁFA = 5080,-Ft

Formázot

Formázot

4-Com Kft. ASZF 2018
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Munkadíjak
További internet hálózat kiépítése gépenként kábelen

5000,-Ft + ÁFA = 6350,-Ft

Szolgáltatás áttelepítése

8000,-Ft + ÁFA = 10160,-Ft

Kiszállási díj ( 1 óra munkadíjat tartalmaz )

6000,-Ft + ÁFA = 7620,-Ft

Munkadíj

5000,-Ft + ÁFA = 6350,-Ft / óra

Express kiszállási díj

7000,-Ft + ÁFA = 8890,-Ft

Installálási díj
Egyéb díjak
Fix IP szolgáltatás

3500,-Ft + ÁFA = 4445,-Ft / óra

+ Pc IP cím használat egyszeri díja

2500,-Ft + ÁFA = 3175,-Ft

2000,-Ft + ÁFA = 2540,-Ft / hó

Az ÁFA mértéke: 27 %.

Adminisztrációs díj

197 Ft +ÁFA =250,-Ft

Fizetési Felszólítás díja 1.

315.-Ft+ÁFA =400,-Ft

Fizetési felszólítás díja 2.

395,50Ft+ÁFA=500,-Ft

Belépési díj
hűségidő nélkül

24.00,Ft+ ÁFA=30.480,-Ft

1 év hűségidővel

9.600,-Ft +ÁFA=12.19,-Ft

2 év hűségidővel

8.000,-Ft+ÁFA=10.160,-Ft

Kihelyezett hírközlési eszköz megtérülési díja

24.000,-Ft +ÁFA=30.480,-Ft

Kihelyezett hírközlési eszköz óvadék díja

24.000,-Ft + ÁFA=30.480,-Ft

Rácsatlakozási díj

Belépési díj 50%-a

Expressz kiszállási díj

7.000Ft +ÁFA= 8.890,-Ft

Installálási díj

3.500,-Ft+ÁFA=4.445,-Ft

Elállási díj

3.937,-Ft+ÁFA=5.000,-Ft

4-Com Kft. ASZF 2018
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