
InterNet-X Magyarország Kft.   Általános Szerződési Feltételek 
 

Hatályos: 2022. 04. 20  Oldal 1 / 10 

6. sz. melléklet: Akciók részletes leírása 
 
1. AirNET Internet hozzáférési szolgáltatás 
 
a) Lakossági Internet hozzáférési szolgáltatások  

 
A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe: Békés, Békéscsaba, Orosháza  

2022.04.20-tól rendelhető 

 
1: A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le-és feltöltési sebességek: 
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. 
Rendes körülmények között elérhető sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll; 
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat. 
2: Az X-airNETBBO-20 csomag csak lejárt hűségidejű, meglévő ügyfeleknek, új 1 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén rendelhető.  
3: Előzetes technikai felmérés szükséges. Az előzetes elbírálást 1 munkanapon belül vállaljuk, amennyiben nem szükséges helyszíni vizsgálat. Új végpont vagy amennyiben az 
egyedi műszaki körülmények miatt szükségessé válik a helyszíni felmérés azt az igény bejelentéstől számított 15 napon belül tudjuk vállalni. A technikai felmérés díjmentes. 

Akció leírása: Akciós feltételek az 1 éves hűségidő vállalásával vehetők igénybe. 1 éves hűségvállalás 
esetén kiépítési díj 10 150 Ft vagy részletekben 12x1270Ft/hó fizetendő. További feltétel: 
szerződéskötés alkalmával előre be kell fizetni az első két hónap havidíját és a választott konstrukció 
szerinti díjakat. 
E-kedvezmény: az alábbi három feltétel együttes teljesülése esetén vehető igénybe: 1 éves hűségidő 
vállalása, Elektronikus számla kibocsátási mód igénybevétele, valamint, csoportos beszedési 
megbízással történő számla kiegyenlítése. 
Alapszolgáltatás: Internet hozzáférés egy felhasználó részére. Minden csomaghoz díjmentesen tartozik 
1 db postafiók amely 500 megabyte tárhellyel rendelkezik. 
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. A szolgáltatás megfelelő minőségben 
történő biztosítása érdekében csak az InterNet-X által biztosított vevőberendezéssel vehető igénybe. Az 
InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 250 GigaByte 
adatforgalom elérése után 0,5/ 0,25 Mbit/s-ra csökkentse (Extrém használat). A végponton kiszolgáló 
szerver nem üzemeltethető, a háztartáson kívüli megosztás nem engedélyezett.A sávszélesség tartós 
kihasználása és szerver üzemeltetés extrém felhasználásnak minősül. A szolgáltatáshoz nem kérhető fix 
publikus IP cím. 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 
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felé, melyet a Szolgáltató írásbeli kérésére 15 napon belül köteles egy összegben megfizetni a 
Szolgáltató részére. 
Kiépítési díjak: A kiépítési díj kedvezmény nélkül bruttó 23 876 Ft. A kiépítési díj tartalmazza az egy 
végponthoz történő kiépítés munkadíját. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés 
díjköteles. A kiépítési díj meglévő antenna árbócra, vagy meglévő fali oldaltartóra helyezve, maximum 
25m UTP kábel számítógépnél történő végződtetés esetén érvényes. A kiépítési díj nem tartalmazza a 
további szükséges kellékanyagokat (pl. új antennatartó, kábelcsatorna, stb). Minden szerződéskötést 
kiépítési felmérés előz meg, amely során munkatársaink a szolgáltatáshoz szükséges előfzetői végpont 
kiépíthetőségét megvizsgálják. A szolgáltatást csak az elégséges feltételek fennállása esetén vállaljuk 
kiépíteni (tiszta optikai rálátás a mikrohullámú központunkra, meglévő antennatartó, stb.). A felmérés 
díjmentes. 

 
A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe: Dévaványa, Gyomaendrőd, Kamut  

2022.04.20-tól rendelhető 

e-kedvezmény 
nélkül

e-kedvezménnyel

X-airNETDGYK- 102 10/1,5 Mbit/s 7/1,5 Mbit/s 1,5/0,25 Mbit/s korlátlan 5 078 Ft 3 906 Ft 3 486 Ft

X-airNETDGYK- 20 20/2 Mbit/s 15/1,5 Mbit/s 2/0,4 Mbit/s korlátlan 5 733 Ft 4 410 Ft 3 990 Ft
X-airNETDGYK- 403 40/5 Mbit/s 25/2 Mbit/s 3/0,6 Mbit/s korlátlan 8 341 Ft 6 416 Ft 5 996 Ft

Rendes 
körülmények 

között

Minimális 
(garantált)

Havidíj 
bruttó árak, 5%  ÁFA tartalommal

Akciós 1 éves hűségidőszak vállalásával

Szolgáltatás alap 
havidíja   

Szolgáltatás neve Adatforgalmi 
korlát

Sebesség1

Maximális 
(névleges)

 
1:A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le-és feltöltési sebességek: 
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. 
Rendes körülmények között elérhető sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll; 
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat. 
2: Az X-airNETDGYK-10 csomag csak lejárt hűségidejű, meglévő ügyfeleknek, új 1 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén rendelhető.  
3: Előzetes technikai felmérés szükséges. Az előzetes elbírálást 1 munkanapon belül vállaljuk, amennyiben nem szükséges helyszíni vizsgálat. Új végpont vagy amennyiben az 
egyedi műszaki körülmények miatt szükségessé válik a helyszíni felmérés azt az igény bejelentéstől számított 15 napon belül tudjuk vállalni. A technikai felmérés díjmentes. 

Akció leírása: Akciós feltételek az 1 éves hűségidő vállalásával vehetők igénybe. 1 éves hűségvállalás 
esetén kiépítési díj 10 150 Ft vagy részletekben 12x1270Ft/hó fizetendő. További feltétel: 
szerződéskötés alkalmával előre be kell fizetni az első két hónap havidíját és a választott konstrukció 
szerinti díjakat. 
E-kedvezmény: az alábbi három feltétel együttes teljesülése esetén vehető igénybe: 1 éves hűségidő 
vállalása, Elektronikus számla kibocsátási mód igénybevétele, valamint, csoportos beszedési 
megbízással történő számla kiegyenlítése. 
Alapszolgáltatás: Internet hozzáférés egy felhasználó részére. Minden csomaghoz díjmentesen tartozik 
1 db postafiók amely 500 megabyte tárhellyel rendelkezik. 
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. A szolgáltatás megfelelő minőségben 
történő biztosítása érdekében csak az InterNet-X által biztosított vevőberendezéssel vehető igénybe. Az 
InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 250 GigaByte 
adatforgalom elérése után 0,5/ 0,25 Mbit/s-ra csökkentse (Extrém használat). A végponton kiszolgáló 
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szerver nem üzemeltethető, a háztartáson kívüli megosztás nem engedélyezett.A sávszélesség tartós 
kihasználása és szerver üzemeltetés extrém felhasználásnak minősül. A szolgáltatáshoz nem kérhető fix 
publikus IP cím. 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: A kiépítési díj kedvezmény nélkül bruttó 23 876 Ft. A kiépítési díj tartalmazza az egy 
végponthoz történő kiépítés munkadíját. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés 
díjköteles. A kiépítési díj meglévő antenna árbócra, vagy meglévő fali oldaltartóra helyezve, maximum 
25m UTP kábel számítógépnél történő végződtetés esetén érvényes. A kiépítési díj nem tartalmazza a 
további szükséges kellékanyagokat (pl. új antennatartó, kábelcsatorna, stb). Minden szerződéskötést 
kiépítési felmérés előz meg, amely során munkatársaink a szolgáltatáshoz szükséges előfzetői végpont 
kiépíthetőségét megvizsgálják. A szolgáltatást csak az elégséges feltételek fennállása esetén vállaljuk 
kiépíteni (tiszta optikai rálátás a mikrohullámú központunkra, meglévő antennatartó, stb.). A felmérés 
díjmentes. 

 
b) ÜZLETI Internet hozzáférési szolgáltatások 

A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe: Békés, Békéscsaba, Orosháza 
2022.04.20-tól rendelhető 

X-airNET-BSBBO15 15/2 Mbit/s 12/1,5 Mbit/s 3/0,5 Mbit/s korlátlan 6 962 Ft

X-airNET-BSBBO25 25/4 Mbit/s 23/3 Mbit/s 4/1 Mbit/s korlátlan 8 024 Ft

X-airNET-BSBBO40 40/8 Mbit/s 30/6 Mbit/s 6/1,5 Mbit/s korlátlan 12 744 Ft

X-airNET-BSBBO602 60/10 Mbit/s 50/8 Mbit/s 10/3 Mbit/s korlátlan 17 464 Ft

X-airNET-BSBBO1002 100/20 Mbit/s 75/14 Mbit/s 15/4 Mbit/s korlátlan 29 820 Ft 19 929 Ft

Szolgáltatás alap havidíja   

3 969 Ft
6 279 Ft
9 429 Ft

14 679 Ft

Szolgáltatás neve
Adatforgalmi 

korlát

Havidíj 
bruttó árak, 5%  ÁFA tartalommal

Akciós 1 éves hűségidőszak 
vállalásával

Sebesség1

Minimális 
(garantált)

Rendes 
körülmények 

között

Maximális 
(névleges) 

 
1:A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le-és feltöltési sebességek: 
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. 
Rendes körülmények között elérhető sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll; 
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat. 
2: Előzetes technikai felmérés szükséges. Az előzetes elbírálást 1 munkanapon belül vállaljuk, amennyiben nem szükséges helyszíni vizsgálat. Új végpont vagy amennyiben 
az egyedi műszaki körülmények miatt szükségessé válik a helyszíni felmérés azt az igény bejelentéstől számított 15 napon belül tudjuk vállalni. A technikai felmérés 
díjmentes. 

Akció leírása: Akciós feltételek az 1 éves hűségidő vállalásával vehetők igénybe. 1 éves hűségvállalás 
esetén, kiépítési díj nettó 10 000 Ft fizetendő. További feltétel: szerződéskötés alkalmával előre be kell 
fizetni az első két hónap havidíját és a választott konstrukció szerinti díjakat. 
Alapszolgáltatás: Internet hozzáférés egy üzleti felhasználó részére. Minden csomaghoz díjmentesen 
tartozik 1 db postafiók, amely 500 megabyte tárhellyel rendelkezik. 
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. A szolgáltatás megfelelő minőségben 
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történő biztosítása érdekében csak az InterNet-X által biztosított vevőberendezéssel vehető igénybe. Az 
InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 750 GigaByte 
adatforgalom elérése után 1/0,5 Mbit/s-ra csökkentse (Extrém használat). 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: A kiépítési díj kedvezmény nélkül bruttó 25 400 Ft. A kiépítési díj tartalmazza az egy 
végponthoz történő kiépítés munkadíját. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés 
díjköteles. A kiépítési díj meglévő antenna árbócra, vagy meglévő fali oldaltartóra helyezve, maximum 
25m UTP kábel számítógépnél történő végződtetés esetén érvényes. A kiépítési díj nem tartalmazza a 
további szükséges kellékanyagokat (pl. új antennatartó, kábelcsatorna, stb). Minden szerződéskötést 
kiépítési felmérés előz meg, amely során munkatársaink a szolgáltatáshoz szükséges előfzetői végpont 
kiépíthetőségét megvizsgálják. A szolgáltatást csak az elégséges feltételek fennállása esetén vállaljuk 
kiépíteni (tiszta optikai rálátás a mikrohullámú központunkra, meglévő antennatartó, stb.). A felmérés 
díjmentes. 

 
A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe: Dévaványa, Gyomaendrőd, Kamut 

2022.04.20-tól rendelhető 

Maximális 
(névleges)

Rendes 
körülmények 

között

Minimális 
(garantált)

X-airNET-BSDGYK10 10/2 Mbit/s 9/1,5 Mbit/s 1/0,1 Mbit/s korlátlan 6 962 Ft

X-airNET-BSDGYK15 15/3 Mbit/s 12/2 Mbit/s 3/0,6 Mbit/s korlátlan 8 024 Ft

X-airNET-BSDGYK20 20/4 Mbit/s 18/3 Mbit/s 4/0,8 Mbit/s korlátlan 12 744 Ft

X-airNET-BSDGYK302 30/6 Mbit/s 23/4 Mbit/s 5/1 Mbit/s korlátlan 18 514 Ft

X-airNET-BSDGYK502 50/10 Mbit/s 35/7 Mbit/s 8/2 Mbit/s korlátlan 29 820 Ft

Akciós 1 éves hűségidőszak 
vállalásával

4 179 Ft
6 279 Ft
8 379 Ft
11 529 Ft
18 879 Ft

Csomag neve
Sebesség1

Adatforgalmi 
korlát

Havidíj 
bruttó árak, 5%  ÁFA tartalommal

Szolgáltatás alap 
havidíja   

 
1:A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le-és feltöltési sebességek: 
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. 
Rendes körülmények között elérhető sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll; 
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat. 
2: Előzetes technikai felmérés szükséges. Az előzetes elbírálást 1 munkanapon belül vállaljuk, amennyiben nem szükséges helyszíni vizsgálat. Új 
végpont vagy amennyiben az egyedi műszaki körülmények miatt szükségessé válik a helyszíni felmérés azt az igény bejelentéstől számított 15 napon belül tudjuk vállalni. A 
technikai felmérés díjmentes. 

Akció leírása: Akciós feltételek az 1 éves hűségidő vállalásával vehetők igénybe. 1 éves hűségvállalás 
esetén, kiépítési díj nettó 10 000 Ft fizetendő. További feltétel: szerződéskötés alkalmával előre be kell 
fizetni az első két hónap havidíját és a választott konstrukció szerinti díjakat. 
Alapszolgáltatás: Internet hozzáférés egy üzleti felhasználó részére. Minden csomaghoz díjmentesen 
tartozik 1 db postafiók, amely 500 megabyte tárhellyel rendelkezik. 
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. A szolgáltatás megfelelő minőségben 
történő biztosítása érdekében csak az InterNet-X által biztosított vevőberendezéssel vehető igénybe. Az 
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InterNet-X fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 750 GigaByte 
adatforgalom elérése után 1/0,5 Mbit/s-ra csökkentse (Extrém használat). 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: A kiépítési díj kedvezmény nélkül bruttó 25 400 Ft. A kiépítési díj tartalmazza az egy 
végponthoz történő kiépítés munkadíját. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés 
díjköteles. A kiépítési díj meglévő antenna árbócra, vagy meglévő fali oldaltartóra helyezve, maximum 
25m UTP kábel számítógépnél történő végződtetés esetén érvényes. A kiépítési díj nem tartalmazza a 
további szükséges kellékanyagokat (pl. új antennatartó, kábelcsatorna, stb). Minden szerződéskötést 
kiépítési felmérés előz meg, amely során munkatársaink a szolgáltatáshoz szükséges előfzetői végpont 
kiépíthetőségét megvizsgálják. A szolgáltatást csak az elégséges feltételek fennállása esetén vállaljuk 
kiépíteni (tiszta optikai rálátás a mikrohullámú központunkra, meglévő antennatartó, stb.). A felmérés 
díjmentes. 
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2. FTTH és FTTB szolgáltatások: 
A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe: Békéscsaba 
A) Internet szolgáltatás 

a) LAKOSSÁGI ELŐFIZETŐK részére: 
 Területi akció 2020.01.17-től rendelhető 

e-kedvezmény 
nélkül e-kedvezménnyel

99/99 Mbit/s 77/77 Mbit/s 33/22 Mbit/s korlátlan 4 998 Ft 3 031 Ft 2 636 Ft 2 216 Ft

555/222 Mbit/s2 333/111 Mbit/s 222/66 Mbit/s korlátlan 9 996 Ft 3 502 Ft 3 045 Ft 2 625 Ft

888/333 Mbit/s2 666/222 Mbit/s 333/99 Mbit/s korlátlan 14 994 Ft 4 830 Ft 4 200 Ft 3 780 Ft

1111/444 Mbit/s3 777/333 Mbit/s 444/111 Mbit/s korlátlan 19 992 Ft 9 899 Ft 7 410 Ft 6 990 Ft

Akciós 1 éves hűségidőszak 
vállalásával

X-NET2020

Sebesség1

Rendes 
körülmények 

között

Minimális 
(garantált)

Szolgáltatás neve
Adatforgalmi 

korlát

Havidíj 
Bruttó árak 5%-os ÁFA tartalommal

Maximális 
(névleges) Alap Akciós hűség 

nélkül

 
1:A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le-és feltöltési sebességek: 
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. 
Rendes körülmények között elérhető sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll; 
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat 
2: Gigabites(1000 Mbit/s) Ethernet interfész és megfelelően erős hardware szükséges 
3: Kizárólag FTTH területen érhető el, a maximálisan kínált letöltési sebesség teljes kihasználása egyszerre több (minimum 2 db) Gigabites (1000 Mbit/s) Ethernet interfészen 
keresztül lehetséges több előfizetői eszközzel. 

Akció leírása: Egyedi területi akció, amely kizárólagosan bizonyos földrajzi területeken érhető el, 
előzetes információt Ügyfélszolgálatunktól kaphat. Kedvezményes havidíjak, továbbá 0 Ft a kiépítési 
díj. Szerződéskötés alkalmával előre be kell fizetni az első két hónap havidíját. 
E-kedvezmény az alábbi három feltétel együttes teljesülése esetén vehető igénybe: 1 éves hűségidő 
vállalása, Elektronikus számla kibocsátási mód igénybevétele, valamint csoportos beszedési megbízással 
történő számla kiegyenlítése. 
Alapszolgáltatás: Internet hozzáférés egy háztartás részére. Minden csomaghoz díjmentesen tartozik 1 
db postafiók 500 megabyte postafiók tárhellyel. 
Szolgáltatás feltételei: InterNet-X hálózati elérés a megfelelő műszaki paraméterekkel. A szolgáltatást 
igénybe venni az előfizetői szerződés megkötésével lehetséges. Az InterNet-X fenntartja magának a 
jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi havi 3 Terabyte (kb. 600 DVD tartalom) letöltés után 
10/1 Mbit/s-re csökkentse. (Extrém használat). A végponton kiszolgáló szerver nem üzemeltethető, a 
háztartáson kívüli megosztás nem megengedett. A sávszélesség tartós kihasználása és szerver 
üzemeltetés extrém felhasználásnak minősül. A szolgáltatáshoz 1 db dinamikus kiosztású publikus IPv4 
cím tartozik, fix publikus IP cím nem kérhető. FTTB hálózat esetén az Internet kapcsolat felépítése 
kizárólag PPPoE protokollt támogató router vagy felhasználói számítógéppel lehetséges, FTTH hálózat 
esetén ezen felül lehetőség van router funkcióval felszerelt előfizetői végberendezést igényelni. Ebben 
az esetben a szerződésben rögzített PPPoE felhasználónév és jelszó a csatlakozáshoz a berendezésben 
kerül beállításra, ekkor automatikus IP cím kiosztással valósul meg a szogláltatás. Wi-Fi funkcióval 
felszerelt végberendezések esetén a szolgáltatás sebességét kizárólag vezetékes interfészen keresztül 
garantáljuk, a Wi-Fi funkció nem a szolgáltatás része. Az 1111 Mbit/s letöltési sebességű csomag több 
eszköz egyidejű csatlakoztatása esetén vehető igénybe amennyiben a szolgáltató eszköz router 
üzemmódban van. 
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Az FTTH szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközt a szolgáltató biztosítja az előfizetőnek a 
szolgáltatás igénybevételének teljes időtartamára. A kihelyezett eszköz a Szolgáltató tulajdonában 
marad, az Előfizető köteles a Szolgáltató által biztosított eszköz felelős őrzésére és jó gazdának 
megfelelő módon történő használatára, a szolgáltatás kizárólag ezzel az eszközzel vehető igénybe. A 
végberendezés 230 V-os tápellátását az Előfizetőnek kell biztosítania. 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, ingatlanhatáron belül maximum 12 m 
vezetékkel. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés díjköteles. A részletes díjakat az 
ÁSZF tartalmazza. A szolgáltatáshoz egy, a számítógépben vagy előfizetői routerben lévő 10/100 
Mbit/s, illetve 100 Mbit/s sebességnél nagyobb csomagok esetén Gigabites (1000 Mbit/s) Ethernet 
hálózati csatlakozó szükséges, melynek biztosítása nem része a szolgáltatásunknak. 

 
Területi akció 2020.01.17-től rendelhető 

Kizárólag Televízió, Internet és Telefon szolgáltatás együttes megrendelése esetén vehető igénybe. 
Telefon szolgáltatás megrendelése nem kötelező. 

e-kedvezmény 
nélkül e-kedvezménnyel

99/99 Mbit/s 77/77 Mbit/s 33/22 Mbit/s korlátlan 9 998 Ft 6 841 Ft 5 379 Ft 4 959 Ft
555/222 Mbit/s2 333/111 Mbit/s 222/66 Mbit/s korlátlan 14 987 Ft 7 312 Ft 5 788 Ft 5 368 Ft

888/333 Mbit/s2 666/222 Mbit/s 333/99 Mbit/s korlátlan 19 985 Ft 8 640 Ft 6 744 Ft 6 324 Ft

1111/444 Mbit/s3 777/333 Mbit/s 444/111 Mbit/s korlátlan 24 983 Ft 13 709 Ft 10 135 Ft 9 715 Ft

Bruttó árak 5%-os ÁFA tartalommal

Akciós 1 éves hűségidőszak 
vállalásával

Szolgáltatás neve

Sebesség1

Adatforgalmi 
korlát

Havidíj 

X-HOME2020

Maximális 
(névleges)

Rendes 
körülmények 

között

Minimális 
(garantált) Alap Akciós hűség 

nélkül

 
1:A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le-és feltöltési sebességek: 
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. 
Rendes körülmények között elérhető sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll; 
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat 
2: Gigabites(1000 Mbit/s) Ethernet interfész és megfelelően erős hardware szükséges 
3: Kizárólag FTTH területen érhető el, a maximálisan kínált letöltési sebesség teljes kihasználása egyszerre több (minimum 2 db) Gigabites (1000 Mbit/s) Ethernet interfészen 
keresztül lehetséges több előfizetői eszközzel. 

 

Felár: Telefon szolgáltatás felár adapter havi bérleti díja 203 Ft/hó (FTTB környezetben). 
Akció leírása: Egyedi területi akció, amely kizárólagosan bizonyos földrajzi területeken érhető el, 
előzetes információt Ügyfélszolgálatunktól kaphat. Akciós szolgáltatási díjak, továbbá 0 Ft-os kiépítési 
díj. Az Internet szolgáltatás kiépítési díja kedvezmény nélkül 33 020 Ft. További feltétel: szerződéskötés 
alkalmával előre be kell fizetni az első két hónap havidíját és a választott konstrukció szerinti díjakat. 
E-kedvezmény az alábbi három feltétel együttes teljesülése esetén vehető igénybe: 1 éves hűségidő 
vállalása, Elektronikus számla kibocsátási mód igénybevétele, valamint, csoportos beszedési 
megbízással történő számla kiegyenlítése. 
Alapszolgáltatás: Internet hozzáférés és kábel TV szolgáltatás, opcionálisan választható telefon 
szolgáltatással egy háztartás részére. Minden csomaghoz díjmentesen tartozik 1 db postafiók, amely 500 
megabyte tárhellyel rendelkezik. Analóg és digitális kábeltelevziós műsorjelelosztási szolgáltatás egy 
felhasználó részére. A szolgáltatás igénybevételéhez Set-top box nem szükséges. 
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Szolgáltatás feltételei: InterNet-X hálózati elérés a megfelelő műszaki paraméterekkel. A szolgáltatást 
igénybe venni az előfizetői szerződés megkötésével lehetséges. Az InterNet-X fenntartja magának a 
jogot, hogy ügyfeleinek sávszélességét adott havi 3 Terabyte (kb. 600 DVD tartalom) letöltés után 10/1 
Mbit/s-re csökkentse. (Extrém használat). A végponton kiszolgáló szerver nem üzemeltethető, a 
háztartáson kívüli megosztás nem megengedett. A sávszélesség tartós kihasználása és szerver 
üzemeltetés extrém felhasználásnak minősül. A szolgáltatáshoz 1 db dinamikus kiosztású publikus IPv4 
cím tartozik, fix publikus IP cím nem kérhető. FTTB hálózat esetén az Internet kapcsolat felépítése 
kizárólag PPPoE protokollt támogató router vagy felhasználói számítógéppel lehetséges, FTTH hálózat 
esetén ezen felül lehetőség van router funkcióval felszerelt előfizetői végberendezést igényelni. Ebben 
az esetben a szerződésben rögzített PPPoE felhasználónév és jelszó a csatlakozáshoz a berendezésben 
kerül beállításra, ekkor automatikus IP cím kiosztással valósul meg a szogláltatás. Wi-Fi funkcióval 
felszerelt végberendezések esetén a szolgáltatás sebességét kizárólag vezetékes interfészen keresztül 
garantáljuk, a Wi-Fi funkció nem a szolgáltatás része. Az 1111 Mbit/s letöltési sebességű csomag több 
eszköz egyidejű csatlakoztatása esetén vehető igénybe amennyiben a szolgáltató eszköz router 
üzemmódban van. 
Az FTTH szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközt a szolgáltató biztosítja az előfizetőnek, a 
szolgáltatás igénybevételének teljes időtartamára. A kihelyezett eszköz a Szolgáltató tulajdonában 
marad, az Előfizető köteles a Szolgáltató által biztosított eszköz felelős őrzésére és jó gazdának 
megfelelő módon történő használatára, a szolgáltatás kizárólag ezzel az eszközzel vehető igénybe. A 
végberendezés 230 V-os tápellátását az Előfizetőnek kell biztosítania. 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. 

b) ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE 
2020.01.17-TŐL RENDELHETŐ 

Maximális (névleges) Rendes 
körülmények között

 Minimális 
(garantált)

Havidíj 
(határozatlan 

idejű 
szerződés 

esetén)

Havidíj  (1 éves 
szerződés 

esetén)

SMALL BUSINESS 2020 SB-XS  3 50/20 Mbit/s 40/15 Mbit/s 25/10 Mbit/s korlátlan 5 250 Ft 4 190 Ft

SMALL BUSINESS 2020 SB-S 75/30 Mbit/s 60/20 Mbit/s 35/15 Mbit/s korlátlan 6 300 Ft 5 513 Ft

SMALL BUSINESS 2020 SB-M 2 150/60 Mbit/s 90/40 Mbit/s 75/30 Mbit/s korlátlan 11 025 Ft 8 820 Ft

SMALL BUSINESS 2020 SB-L 2 300/100 Mbit/s 200/90 Mbit/s 150/50 Mbit/s korlátlan 14 700 Ft 11 907 Ft

SMALL BUSINESS 2020 SB-XL 2 600/200 Mbit/s 500/150 Mbit/s 300/100 Mbit/s korlátlan 39 900 Ft 30 870 Ft

SMALL BUSINESS 2020 SB-XXL 2 900/300 Mbit/s 800/200 Mbit/s 450/150 Mbit/s korlátlan 44 940 Ft 41 895 Ft

Sebesség1

Szolgáltatás neve Adatforgalmi korlát

Havidíj 

(5% ÁFA-t tartalmaz)

 
1:A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le-és feltöltési sebességek: 
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll. 
Rendes körülmények között elérhető sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll; 
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat 
2: Gigabites(1000 Mbit/s) Ethernet interfész és megfelelően erős hardware szükséges 
3: A Small Business SB-XS csomag FTTH területen nem vehető igénybe Kizárólag bizonyos FTTB területen érhető el. 
 

Akció leírása: Akciós feltételek vállalása esetén a sztenderd kiépítési díj 0 Ft, 1 éves hűségidő 
vállalásával vehető igénybe.Határozatlan idejű szerződés esetén a sztenderd kiépítési díj nettó10.000 Ft. 
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Alapszolgáltatások: 
• Internet hozzáférés egy üzleti felhasználó részére.  
• Minden csomaghoz díjmentesen tartozik 1 db postafiók 500 megabyte postafiók tárhellyel. 
• Szolgáltatás éves rendelkezésre állása: 98% 
• Hibaelhárítás megkezdése 24 órán belül 
Szolgáltatás feltételei: A szolgáltatást az InterNet-X Magyarország Kft. kizárólag saját optikai 
hálózatán nyújtja. A létesítés feltétele, hogy az előfizető az InterNet-X Magyarország Kft. hálózatához 
csatlakoztatható legyen. 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 10 TeraByte adatforgalom elérése után 50/10 Mbit/s-ra 
csökkentse (Extrém használat). 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 nettó 10 000 Forint. A kiépítési díja 
tartalmazza az egy végponthoz történő sztenderd kiépítés munkadíját, helyiségen belül maximum 12m 
vezetékkel. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés díjköteles. Amennyiben a feltételek 
nem adottak a sztenderd kiépítéshez, a felmerülő költségekről egyedi ajánlatot készítünk. A részletes 
díjakat az ÁSZF tartalmazza. A szolgáltatáshoz egy, a számítógépben lévő 10/100 Mbit/s, illetve 
100Mbit/s sebességnél nagyobb csomagok esetén Gigabites (1000Mbit/s) Ethernet hálózati csatlakozó 
szükséges, melynek biztosítása nem része a szolgáltatásunknak. 
KIZÁRÓLAG ELŐFIZETÉSSEL RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK: 

Fix publikus IP cím: 
• 2 500 Ft + 27% ÁFA/hó 1 éves hűség vállalása esetén az előfizetési díj 
• 3 500 Ft + 27% ÁFA/hó Akciós előfizetési díj 
• 4 500 Ft + 27% ÁFA/hó Alap előfizetési díj 
 

B) MŰSORJEL ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Lakossági előfizetők részére területi akció: Békéscsaba - 2020.01.17-től rendelhető 
 

ÁFA nélkül ÁFA ÁFÁ-val
X-kábel-Mini (FTTB) 900 Ft 243 Ft 1 143 Ft
X-kábel-Alap (FTTB-FTTH) 3 000 Ft 810 Ft 3 810 Ft

Szolgáltatás típusa
Akciós havi díj

 
A szolgáltatás típusa Akciós kiépítési díj
Mini programcsomag 0 Ft
Alap programcsomag 0 Ft  
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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 

- A MINI csomag kizárólag bizonyos FTTB területen érhető el 
- A MINI csomag éves díjfizetés mellett is igényelhető 11999 Ft/év éves díjért. 

 
Alapszolgáltatások: Analóg és digitális kábeltelevíziós 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 12m vezetékkel. Minden további anyagfelhasználás és végpontkiépítés 
díjköteles. A részletes díjakat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. 


