Kábeltelevíziós műsorjel
elosztás szolgáltatás
vezetékes hálózaton

ÁRLISTA
ÉRVÉNYES: 2020.07.01-TŐL

Csomag neve
X-KÁBEL-ALAP
X-KÁBEL-MINI

Csomag tartalma
91 digitális, 45 HD,
56 analóg - csatorna
17 digitális, 11 HD,
14 analóg - csatorna

Szerződés
időtartam

Kötetlen
Kötetlen

Díjak (Bruttó, 27% ÁFÁ-t tartalmaz)
Egyszeri
Havi
12 700 Ft
4 991 Ft
12 700 Ft

1 398 Ft

* Az InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy az elosztott műsorok listáját megváltoztassa a műsorszolgáltatókkal történt megállapodás
alapján!

Szolgáltatás feltétele:
InterNet-X Kábeltelevízió szolgáltatás kiépíthetősége igénylő által megadott címen, amelyet munkatársaink
vizsgálnak meg. Előzetes információt az Ügyfélszolgálatunktól kaphat.
Jelen árlistában szereplő csomagok és árak csak az akciós leírásban meghírdetett földrajzi címeken vehetők igénybe
Alapszolgáltatások: Analóg és digitális kábeltelevziós műsorjelelosztási szolgáltatás egy háztartás részére. A szolgáltatás
igénybevételéhez Set-top box nem szükséges.

Kiépítési díjak: A kiépítés díja tartalmazza az egy ingatlanon belül történő kiépítés munkadíját 1 végpontra és maximum 12 m
vezetékkel. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés díjköteles. A részletes díjakat az Általános
Szerződési Feltételek tartalmazzák.

Csomagmódosítás: Határozott idejű szerződés esetén díjcsomagmódosítás a határozott idő lejárta után lehetséges. Kötetlen
idejű szerződés esetén módosítás hónapfordulóval, szerződésmódosítási díj megfizetése mellett történhet. A
szerződésmódosítási díj mértékét az Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete tartalmazza. Módosítási
kérelmeket kizárólag írásban (levél vagy scannelt e-mailes dokumentum), aláírva fogadunk el. Meglévő ügyfeleink a
mindenkor érvényes feltételek szerint - esetlegesen újabb hűségvállalással – vehetik igénybe új csomagjainkat.

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.

Tájékoztatás és Szerződés: (66) 333-333
Ügyfélszolgálati Iroda: Békéscsaba, Jókai u. 23/7.
Web: internet-x.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@internet-x.hu

