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Szélessávú Internet szolgáltatás
saját vezetékes hálózaton 

AKCIÓS ÁRLISTA 
LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK – TÁRSASHÁZI KÖRNYEZETBEN 

ÉRVÉNYES: 2018.01. 02-TŐL 

Szolgáltatás 
havidíja 

határozatlan 
idejű 

szerződés 
esetén   

Szolgáltatás 
negyedéves 

díja

Szolgáltatás 
féléves díja

Szolgáltatás 
éves díja

Szolgáltatás alap 
díja

X-NET-44** 44/11 11/1 korlátlan - 5 249 Ft 9 335 Ft 17 798 Ft -

X-NET-99 99/99 33/22 korlátlan 2 205 Ft ‐ 12 390 Ft 23 940 Ft 4 998 Ft

X-NET-555* 555/222 222/66 korlátlan 2 499 Ft ‐ ‐ ‐ 9 996 Ft

X-NET-888* 888/333 333/99 korlátlan 3 990 Ft ‐ ‐ ‐ 14 994 Ft

Csomag neve

Sávszélesség Garantált

 Adatforgalmi 
korlát

DÍJAK

(letöltés/feltöltés) 
[Mbit/s]

(letöltés/feltöltés) 
[Mbit/s]

AKCIÓS díjak

bruttó 5% ÁFA árak

 
A megadott sávszélesség, olyan bruttó érték, mely tartalmazza a keletkezett forgalom kiszolgálásához szükséges hálózati vezérlő jeleket is (L2 rétegben mérve). 
**A X-NET-44 csomag kizárólag bizonyos FTTB területen érhető el a választott fizetési módnak megfelelő díjak előre történő megfizetésével. 
*Gigabites (1000 Mbit/s) Ethernet interfész és megfelelően erős hardware szükséges. 

Internet szolgáltatás felár WI-Fi funkcióval felszerelt ONT kihelyezése (csak FTTH környezetben igényelhető) 349 Ft / hó. 

Akció leírása: Kedvezményes havidíjak, továbbá 0 Ft a kiépítési díj. Szerződéskötés alkalmával előre be kell fizetni az első két hónap havidíját. 

Alapszolgáltatás: Internet hozzáférés egy felhasználó részére. Minden csomaghoz díjmentesen tartozik 1 db postafiók 500 megabyte postafiók tárhellyel. 

Szolgáltatás feltételei: InterNet-X hálózati elérés a megfelelő műszaki paraméterekkel, amelyet munkatársaink vizsgálnak meg, előzetes információt 
Ügyfélszolgálatunktól kaphat. A szolgáltatást igénybe venni az előfizetői szerződés megkötésével lehetséges. Az InterNet-X fenntartja magának a jogot, 
hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi havi 1 Terabyte (kb. 240 DVD tartalom) letöltés után 10 Mbit/s-re csökkentse. X-NET-44 csomag esetén 0,5 
Mbit/s-re csökkentse. (Extrém használat). A végponton kiszolgáló szerver nem üzemeltethető, a háztartáson kivűli megosztás nem megengedett. A 
sávszélesség tartós kihasználása és szerver üzemeltetés extrém felhasználásnak minősül. A szolgáltatáshoz nem kérhető fix publikus IP cím. X-NET-44 
csomag esetén időszak vége előtt történő felmondás esetén díjvisszatérítés nem jár. A kihelyezett eszköz(ök) a Szolgáltató tulajdonában maradnak. Az 
Előfizető köteles a Szolgáltató által biztosított eszközök felelős őrzésére és jó gazdának megfelelő módon történő használatára. A nem üzemszerű 
használatból, az Előfizetőnek felróható okból történő meghibásodás, megsemmisülés, vagy eltűnés esetén, az Előfizetőnek kártérítési kötelezettsége 
keletkezik a Szolgáltató felé, melyet a Szolgáltató írásbeli kérésére 15 napon belül köteles egy összegben megfizetni a Szolgáltató részére. 

Kiépítési díjak: Az alapkiépítés díja akción kívül egyszeri bruttó 12 700 Forint. A kiépítési díja tartalmazza az egy végponthoz történő kiépítés munkadíját, 
helyiségen belül maximum 12m UTP vezetékkel. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés díjköteles. A részletes díjakat az ÁSZF 
tartalmazza.A szolgáltatáshoz  egy, a számítógépben lévő 10/100 Mbit/s, illetve 100Mbti/s sebességnél nagyobb csomagok esetén Gigabites (1000Mbit/s) 
Ethernet hálózati csatlakozó szükséges, melynek biztosítása nem része a szolgáltatásunknak. 

Csomagmódosítás: A csomagot módosítani alap esetben csak a vállalt hűségidő letelte után lehet hónapfordulóval, rendezett folyószámla egyenleg esetén. 
Kötetlen idejű szerződés esetén módosítás hónapfordulóval, szerződésmódosítási díj megfizetése mellett történhet. A csomagmódosításnak egyszeri díja 
van (szerződésmódosítási díj), mely a mindenkor hatályos ÁSZF-ben található meg. Azonos vagy magasabb havidíjú csomagra történő váltás esetén a 
szerződésmódosítási díjat akciós időszakban kedvezményként nem érvényesítjük. Csomagmódosítási kérelmeket kizárólag írásban (levél vagy fax), aláírva, 
aktuális hónap 26-ig fogadunk el. Az aktuális feltételekkel kapcsolatban az ügyfélszolgálatunktól kérhet tájékoztatást! 

Szerződésbontás: Határozott idejű szerződés határidő előtti felmondásakor az ügyfél köteles a kiépítési díj kedvezményét, valamint a kedvezményes és a 
teljesárú havidíj közötti különbséget visszamenőleg megfizetni. 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 megszűnés esetén az előfieztő köteles gondoskodni a kihelyezett eszközök visszajuttatásáról a szolgáltató részére 15 
munkanapon belül, amennyiben ezt nem vagy hiányosan tejesíti a szolgáltató jogosult az ÁSZF szerinti eszköz megtérítési díjakat kiszámlázni. Szerződés 
megszüntetési kérelmeket kizárólag írásban (levél vagy fax), aláírva, aktuális hónap 26-ig fogadunk el. 

Kiegészítő szolgáltatások: 

 További postafiókok: 381 Ft/db/hó, vagy 3810 Ft db/év 

 

 

Tájékoztatás és Szerződés: (66) 333-333 
Ügyfélszolgálati Iroda: Békéscsaba, Jókai u. 23/7. 

Web: internet-x.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@internet-x.hu 


