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LARGE BUSINESS 
Szélessávú vezetékes Internet szolgáltatás  

üzleti célra 

 
ÁRLISTA 

ÉRVÉNYES: 2020.01.17-TŐL 
Havidíj3 

Maximális 
(névleges)

Rendes 
körülmények 

között

Minimális 
(garantált)

(határozatlan 
idejű szerződés 

esetén)
  LARGE BUSINESS  LB-20 20/20 Mbit/s 20/20 Mbit/s 20/20 Mbit/s 39 500 Ft 
  LARGE BUSINESS  LB-30 30/30 Mbit/s 30/30 Mbit/s 30/30 Mbit/s 49 500 Ft
  LARGE BUSINESS  LB-50 50/50 Mbit/s 50/50 Mbit/s 50/50 Mbit/s 79 500 Ft

  LARGE BUSINESS  LB-1002 100/100 Mbit/s 100/100 Mbit/s 100/100 Mbit/s 129 500 Ft

Szolgáltatás neve

Sebesség1

 
1:A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le-és feltöltési sebességek: 
Maximális (névleges) sebesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat 
Rendes körülmények között elérhető sebesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll. 
Minimális (garantált) sebesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. 
A sebesség pontos számitása a kettő hatványa szerint történik. A jelölt érték bruttó sebesség, vagyis tartalmazza a hálózati forgalom irányításához szükséges 
jeleket is. 
2: Gigabites(1000 Mbit/s) Ethernet interfész és megfelelően erős hardware szükséges 
3: A feltüntetett árak az 5% ÁFA összeget nem tartalmazzák. 

 

A táblázatban nem szereplő egyedi sebességértékekre kérje akciós ajánlatunkat! 
 

Alapszolgáltatások:  

• Korlátlan Internet hozzáférés egy üzleti felhasználó részére, a csomagban foglalt garantált sebességek mellett vehető 

igénybe.  

• Minden csomaghoz díjmentesen tartozik 1 db fix Publikus IP cím  

• Minden csomaghoz díjmentesen tartozik 1 db postafiók 250 megabyte tárhellyel . 

• Határozatlan idejű szerződés 

• Szolgáltatás éves rendelkezésre állása: 99%  

• Hibaelhárítás megkezdése 8 órán belül 

Létesítés feltétele:  

• A szolgáltatást az InterNet-X Magyarország Kft. kizárólag saját hálózatán nyújtja.  

• Az előfizető az InterNet-X Magyarország Kft. hálózatához csatlakoztatható legyen.  

Kiépítési díj:  

• A kiépítési díjat a szolgáltató határozza meg a mindenkori egyedi kiépítési feltételek alapján 

Kedvezmények: A szolgáltatás kedvezményes feltételek mellett is igényelhető, hűség idő vállalása esetén. Kérje egyedi ajánlatunkat! 

 

Igényelhető kiegészítő szolgáltatások: 
• További Fix publikus IP cím: kérje akciós ajánlatunkat!  

• Saját domain név és webtárterület: kérje akciós ajánlatunkat! 

• További postafiókok: kérje akciós ajánlatunkat! 

 

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

Email: ugyfelszolgalat@internet-x.hu 


