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MDSL – OTTHON csomag: 
MINŐSÉGI, KORLÁTLAN INTERNET, MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 

 
 A szolgáltatás nem igényel telefonvonalat, sem kábeles csatlakozást, és általában 

ott is igénybe vehető, ahol más szolgáltatók nem biztosítanak elérést.  
 Időben és adatforgalomban korlátlan, folyamatos Internet-hozzáférés,  
 Az általánosan vállalt rendelkezésre állást jóval meghaladó, stabil, minőségi Internet 

elérés 
 Díjmentes publikus IP cím.  
 Akár 0,- Ft bekötési díjjal! 

 
MDSL-H20 
Maximum 20/4 Mbit/s, 
Garantált 12/3 Mbit/s  

Bekötési díj Havi díj 

Havidíj 12 hónap határozott időtartammal 0,- Ft 1-3 hónapig: 3 090 Ft 
4. hónaptól 3 590 Ft 

Új előfizetés, hűségidő vállalása nélkül 39 900,- Ft 11 550 Ft 

 
 

MDSL-H50  
Maximum 50/10 Mbit/s, 
Garantált 30/6 Mbit/s 

Bekötési díj Havi díj 

Havidíj 12 hónap határozott időtartammal 0,- Ft 1-3 hónapig: 3 690 Ft 
4. hónaptól 4 190 Ft 

Új előfizetés, hűségidő vállalása nélkül 39 900,- Ft 13 400 Ft 

 
 
 

MDSL-H100  
Maximum 100/20 Mbit/s, 
Garantált 60/12 Mbit/s 

Bekötési díj Havi díj 

Havidíj 12 hónap határozott időtartammal 0,- Ft 1-3 hónapig: 4 990 Ft 
4. hónaptól 5 490 Ft 

Új előfizetés, hűségidő vállalása nélkül 39 900,- Ft 19 900 Ft 

 
A bekötési díj 20 m FTP kábelezés költségét és 1.5 óra munkadíját tartalmazza. Az árak az ÁFA-t 
tartalmazzák. 
 
 
Jelenlegi ügyfeleink, meglévő szerződésük meghosszabbítása esetén is a fenti sávszélességekből és árakból 
választhatnak, mintha új előfizetők lennének.  

 
 1-3 hónapig tartó kedvezmény igénybevételének feltétele; az elektronikus számla fogadása és a 

számla elektronikus úton törtétnő kiegyenlítése. (csoportos beszedés, vagy egyedi rendszeres 
átutalás) 

 Az Micro-DSL alapú távközlési szolgáltatás csak meghatározott területeken biztosítható, amelyek köre 
folyamatosan bővül. 

 A szolgáltatás átlagos kiépítési ideje a megrendeléstől számított 1-3 hét. Amennyiben a szolgáltatás 
műszaki vagy más ok miatt nem építhető ki, úgy erről az igénylőt értesítjük, valamint a várható 
fejlesztések idejéről.  

 A szolgáltatás nem igényel hagyományos vezetékes telefonvonalat, sem egyéb kábeles szolgáltatást. 
 A szerződés létrejöttének további feltétele, hogy a létesítés helye az igénylő tulajdonában legyen, 

vagy a létesítési hely tulajdonosának írásban kell nyilatkoznia arról, hogy felhatalmazza az igénylőt a 
szolgáltatás adott helyen történő megrendelésére.  
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 Albérletbe, bérleménybe hűségidővel nem áll módunkban szerződést befogadni. 
 Új előfizetésnek az minősül, ahol a telepítési címen a megrendelést megelőző 3 hónapban nem volt 

MDSL szolgáltatás létesítve. 
 Határozott idejű szerződés újrakötése csak abban az esetben lehetséges, amennyiben előfizetőnek a 

hűségidő lejárta előtt legalább 6 hónappal, vagy az igénybejelentést megelőző 6 hónapban nem volt 
számlatartozás miatt, szolgáltatás korlátozása. 

 Határozott idejű szerződés időtartama alatt sávszélesség csökkentés esetén a csomagváltás díja 
egyszeri,  9 400,- Ft. 

 Fix, publikus IP cím biztosítása, 2 500 Ft / hó. 
 
A garantált sávszélességek a szolgáltatási idő legalább 80%-ában rendelkezésre állnak a BIX-ig. 

 
Érvényes 2022.01.01.– tő l visszavonásig.  
 
Szolgáltatási területek: Szombathely, Sé, Torony, Dozmat, Bucsu, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, 
Lukácsháza, Zanat, Nemesbőd, Vát, Vasszilvágy, Salköveskút, Vassurány, Vasasszonyfa, 
Kőszegpaty, Tömörd, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Nemeskolta, Sorkifalud, Sorkikápolna, 
Sorokpolány, Kisunyom, Nárai, Ják, Kőszeg-Pogányvölgy. 


