
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafone Magyarország Zrt - Egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat 

 

 
 



 2 

Feltöltőkártyás ajánlatok: 

 

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilWeb Napijegy 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,009 GB (10MB) 

Túlforgalmazás kezelése Nem lehetséges, a szolgáltatás újrarendelhető 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve ZsebNet 100 opció 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,097 GB (100 MB) 

Túlforgalmazás kezelése PluszAdat opció vásárlásával 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
   

 
 
 



 4 

 

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve ZsebNet 500 opció 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése PluszAdat opció vásárlásával 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve ZsebNet 1 000 opció 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB (1024 MB) 

Túlforgalmazás kezelése PluszAdat opció vásárlásával 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vodafone Netjegy Napijegy 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelés 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) van 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vodafone Netjegy Hetijegy 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB (1024 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelés 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) van 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vodafone Netjegy Havijegy 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 3 GB (3072 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelés 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) van 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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Előfizetéses ajánlatok: 

 

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Zsebnet 100 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,097 GB (100 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Zsebnet 500 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Zsebnet 1000 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB (1024 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra vonatkozó 

feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető  

       VoIP nem vehető igénybe PluszAdat 
1GB 

megrendelése 
esetén 

igénybe 
vehető 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető  

       Online TV  igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 

Díjcsomag neve 
PluszAdat 100 (kiegészítő opció a Zsebnet 100, 500 és 
1000 opciókhoz, illetve Vállalkozói Fix és Vállalkozói 

Osztható tarifákhoz is rendelhető) 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) Nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) Nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,097 GB (100 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelés 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 

Díjcsomag neve 
PluszAdat 500 (kiegészítő opció a Zsebnet 500 és 1000 

opciókhoz, illetve Vállalkozói Fix és Vállalkozói 
Osztható tarifákhoz is rendelhető) 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) Nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) Nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelés 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 

Díjcsomag neve 
PluszAdat 1GB (kiegészítő opció a Zsebnet 1000 

opcióhoz, illetve Vállalkozói Fix és Vállalkozói 
Osztható tarifákhoz is rendelhető) 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) Nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) Nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB (1024 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelés 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vodafone MobilWeb Napijegy 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) Nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) Nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,009 GB (10 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelhető 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Matrix 1 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,146 GB (150 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Matrix 2 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra vonatkozó 

feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető  

       VoIP nem vehető igénybe PluszAdat 
1GB 
megrendelése 
esetén 
igénybe 
vehető 

       Chat alkalmazások (Instant Messaging) nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető  

       Online TV  igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Matrix 3 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra vonatkozó 

feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető  

       VoIP nem vehető igénybe PluszAdat 
1GB 
megrendelése 
esetén 
igénybe 
vehető 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető  

       Online TV  igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Matrix 4 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB (1024 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra vonatkozó 

feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető  

       VoIP nem vehető igénybe PluszAdat 
1GB 
megrendelése 
esetén 
igénybe 
vehető 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető  

       Online TV  igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Matrix 5 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB (1024 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve RED Standard díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 2 GB (2048 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve RED Super díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 4 GB (4096 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Kredit díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,097 GB (100 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra vonatkozó 

feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető  

       VoIP nem vehető igénybe PluszAdat 
1GB 
megrendelése 
esetén 
igénybe 
vehető 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető  

       Online TV  igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilNet Plusz 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése ExtraAdat opció vásárlásával 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilNet S 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 7 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 2,5 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 3 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 128 / 128 kBit/sec 

vagy ExtraAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilNet M 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 21 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 5,7 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 8 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 128 / 128 kBit/sec 

vagy ExtraAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilNet L 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 42 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 5,7 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 
12 GB 

+ 100 GB (éjszakai használat 0-6h között) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 128 / 128 kBit/sec 

vagy ExtraAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Tablet MobilNet 7 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 7 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 2,5 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 3 (2+1) GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 128 / 128 kBit/sec 

vagy ExtraAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Tablet MobilNet 14 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 14 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 2,5 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 8 (4+4) GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 128 / 128 kBit/sec 

vagy ExtraAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Tablet MobilNet 21 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 21 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 5,7 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 10 (6+4) GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 128 / 128 kBit/sec 

vagy ExtraAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
   

 



 31 

 

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 

Díjcsomag neve 

ExtraAdat 500 MB 
 (Kiegészítő opció MobilNet tarifacsomagokhoz, illetve 
a 2012. február 1-je után vásárolt Netbook MobilNet 

és Tablet MobilNet  
tarifacsomagokhoz) 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelés 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 

Díjcsomag neve 

ExtraAdat 1 GB 
(Kiegészítő opció MobilNet tarifacsomagokhoz, illetve 
a 2012. február 1-je után vásárolt Netbook MobilNet 

és Tablet MobilNet  
tarifacsomagokhoz) 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB (1024 MB) 

Túlforgalmazás kezelése újrarendelés 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Internet Napijegy Külföldön 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,097 GB (100 MB)/nap 

Túlforgalmazás kezelése 
Ha előfizető a 24 óra lejárta után újra adatroaming 

forgalmat bonyolít, egy újabb napidíj kerül  
kiszámlázásra. 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
   

 



 34 

 

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Internet Külföldön Opció 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 

Az adott számlázási ciklus során az 500MB feletti 
adathasználat díja a kijelölt hálózatokon bruttó 

60Ft/100kB, a kijelölt  
hálózatokon kívül az Adatroaming alaptarifa díjazása 

szerint számlázzuk. 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilWeb Napijegy Külföldön 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,024 GB (25 MB)/nap 

Túlforgalmazás kezelése 
Ha előfizető a 24 óra lejárta után újra adatroaming 

forgalmat bonyolít, egy újabb napidíj kerül  
kiszámlázásra. 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilWeb Hetijegy Külföldön 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,097 GB (100 MB)/hét 

Túlforgalmazás kezelése 
Ha előfizető a 168 óra lejárta után újra adatroaming 

forgalmat bonyolít, egy újabb heti díj kerül  
kiszámlázásra. 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilWeb Külföldön Opció 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,048 GB (50 MB)/nap 

Túlforgalmazás kezelése nem lehetséges a túlforgalmazás 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Európa napijegy 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,097 GB (100 MB)/nap 

Túlforgalmazás kezelése 

Az érvényességi időn belül, a kedvezményes 
adatmennyiséget a  

kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a Szolgáltató 
bruttó 60 Ft/100kb-os egységekben számlázza. 

az Adatroaming alaptarifa díjazása szerint 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
   

 

 



 39 

Üzleti előfizetőknek szóló ajánlatok: 

 

 

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vállalkozói Fix 2000 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,098 GB (100 MB) 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100 
kiegészítő 

adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vállalkozói Fix 5000 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vállalkozói Fix 8000 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500, 
PluszAdat 1GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Red Basic díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100 
PluszAdat 500 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Business Red díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100 
PluszAdat 500 
PluszAdat 1GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Business Red Prémium díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 4 GB 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100 
PluszAdat 500 
PluszAdat 1GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 1500 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,098 GB (100 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 3000 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 4500 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500, 
PluszAdat 1 GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 7500 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 2 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500, 
PluszAdat 1 GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás Red csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 2 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500, 
PluszAdat 1 GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás Red Prémium csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 2 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500, 
PluszAdat 1 GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vállalkozói Fix 1700 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,019 GB (20 MB) 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető  

       VoIP nem vehető igénybe  

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vállalkozói Fix 2700 és Vállalkozói Fix 3700 díjcsomagok 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,098 GB (100 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vállalkozói Fix 5700 díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 

Díjcsomag neve 
Vállalkozói Fix 8200 és Vállalkozói Fix 12200 Plus 

díjcsomagok 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500, 
PluszAdat 1 GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 

Díjcsomag neve 
Vállalkozói Fix 16200 Plus és Vállalkozói Fix 25200 

Plus díjcsomagok 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 2 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 500 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,019 GB (20 MB) 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra vonatkozó 

feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető  

       VoIP nem vehető igénybe  

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 1300 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,098 GB (100 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 2300 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 2900 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra 

vonatkozó feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető PluszAdat 100, 
PluszAdat 500, 
PluszAdat 1GB 
kiegészítő 
adatmennyiség 
rendelhető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 4900 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 2 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Okos Ráadás 8900 csomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 2 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

vagy PluszAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 

Díjcsomag neve 
Vodafone Presztízs Fix és Vodafone Presztízs 

díjcsomagok 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 5 GB 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec  

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Smart Office Standard és Smart Office díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB 

Túlforgalmazás kezelése Sebesség csillapítás: 32 / 32 kBit/sec 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) 
Az alábbi felhasználási módra vonatkozó 

feltételek           

Kiegészítő 
lehetőségek, 

feltételek 

       Web-böngészés igénybe vehető  

       VoIP nem vehető igénybe  

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető  

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető  

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető  

       Online TV igénybe vehető  

       Egyéb    

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vodafone Internet 1 GB díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 1 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Bruttó kiegészítő díj havi 1 GB adatforgalom felett 

minden megkezdett 10 Kb-ként 0,32 Ft 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Vodafone Internet 5 GB díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 5 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Bruttó kiegészítő díj havi 5 GB adatforgalom felett 

minden megkezdett 10 Kb-ként 0,06 Ft 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP nem vehető igénybe 

       Chat alkalmazások  nem vehető igénybe 

       Közösségi oldalak igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve MobilNet XL 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 42 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 5,7 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 
20 GB 

+ 100 GB (éjszakai használat 0-6h között) 2 éves 
tarifahűség esetén 

Túlforgalmazás kezelése 
Sebesség csillapítás: 128 / 128 kBit/sec 

vagy ExtraAdat opció vásárlása 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Üzleti Osztható MobilNet 5 GB díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 5 GB 

Túlforgalmazás kezelése 

Sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba 
tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen 

biztosított további 250MB felett (letöltés / feltöltés) 
128/128 Kbit/s 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) van 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés igénybe vehető 

       VoIP igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  igénybe vehető  

       Közösségi oldalak  igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  igénybe vehető 

       Online TV  igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Üzleti Osztható MobilNet 10 GB díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 10 GB 

Túlforgalmazás kezelése 

Sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba 
tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen 

biztosított további 250MB felett (letöltés / feltöltés) 
128/128 Kbit/s 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) van 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés Igénybe vehető 

       VoIP Igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  Igénybe vehető 

       Közösségi oldalak  Igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  Igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  Igénybe vehető 

       Online TV  Igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Üzleti Osztható MobilNet 20 GB díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 20 GB 

Túlforgalmazás kezelése 

Sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba 
tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen 

biztosított további 250MB felett (letöltés / feltöltés) 
128/128 Kbit/s 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) van 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés Igénybe vehető 

       VoIP Igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  Igénybe vehető 

       Közösségi oldalak  Igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  Igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  Igénybe vehető 

       Online TV  Igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Üzleti Osztható MobilNet 40 GB díjcsomag 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 40 GB 

Túlforgalmazás kezelése 

Sebesség a havi előfizetési díjban foglalt 
adatmennyiséget követően a felhasználói csoportba 
tartozó kártyák részére a kártyánként díjmentesen 

biztosított további 250MB felett (letöltés / feltöltés) 
128/128 Kbit/s 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) van 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés Igénybe vehető 

       VoIP Igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  Igénybe vehető 

       Közösségi oldalak  Igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  Igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  Igénybe vehető 

       Online TV  Igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve BIS Blackberry opció 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 0,488 GB (500 MB) 

Túlforgalmazás kezelése lassítás extra költség nélkül* 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés Igénybe vehető 

       VoIP Igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  Igénybe vehető 

       Közösségi oldalak  Igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  Igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  Igénybe vehető 

       Online TV  Igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
* A szolgáltatás használatakor, ha az Előfizető bármely 2 egymást követő hónapban 500 MB-ot 
meghaladó adatforgalmat  
generál a blackberry.net APN-en keresztül, annak előfizetői szerződését a Szolgáltatónak jogában 
áll egyoldalúan  
felmondania. A korlátozás nem vonatkozik a külön vásárolt net/mobilinternet csomagokra.    
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HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT 
Díjcsomag neve Blackberry BES opció 

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) nem limitált 

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0 Mbit/s 

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) 2 GB 

Túlforgalmazás kezelése 
Bruttó kiegészítő díj havi 2 GB adatforgalom felett 

minden megkezdett 10 Kb-ként 5,08 Ft 

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs) nincs 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) Az alábbi felhasználási módra vonatkozó feltételek           

       Web-böngészés Igénybe vehető 

       VoIP Igénybe vehető 

       Chat alkalmazások  Igénybe vehető 

       Közösségi oldalak  Igénybe vehető 

       Fájlcserélő alkalmazások  Igénybe vehető 

       Videómegosztó alkalmazások  Igénybe vehető 

       Online TV  Igénybe vehető 

       Egyéb   

További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben 
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A hálózatsemlegességgel összefüggő releváns fogalmak meghatározása  

 

Elnevezés Definíció 

Kínált letöltési sebesség Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben 

rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott 

előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz 

rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa
1
 

Kínált feltöltési sebesség Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben 

rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott 

előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz 

rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa
2
 

Garantált letöltési 

sebesség 

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben 

rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői 

hozzáférési ponton letöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli 

sebesség
3
  

Garantált feltöltési 

sebesség 

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben 

rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői 

hozzáférési ponton feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb 

adatátviteli sebesség
4
 

Csomagban foglalt 

adatforgalom 

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben 

rögzített havi díjban foglalt az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása 

során az adott előfizetői hozzáférési ponton mért adatmennyiség, amely 

vagy a le- és feltöltési irányban fogadott és küldött adatmennyiség összege, 

vagy csak a letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik meg 

Túlforgalmazás kezelése Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben 

rögzített, a Csomagban foglalt adatforgalom elérése esetén tett intézkedés 

Több saját eszköz közötti 

megosztási lehetősége 

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben 

rögzített módon, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott 

előfizetői hozzáférési ponton az internet hozzáférési szolgáltatás 

végberendezések közötti megosztási lehetősége támogatott-e (pl. igen/nem) 

Felhasználási módok  

- VoIP 

- Chat alkalmazások  

- Közösségi oldalak 

- Fájlcserélő 

alkalmazások 

- Video megosztó 

alkalmazások 

- Egyéb 

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben 

rögzített azon forgalmi típus (pl. Facebook, Twitter, stb.), amelyhez feltétel 

kapcsolódhat  

 

Az adott felhasználási módra vonatkozó feltétel megadásának módja lehet:  

   - igénybe vehető 

   - nem vehető igénybe 

   - feltételekkel vehető igénybe 

 

 

  
 

 

                                                 
1
 az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, 

valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (továbbiakban „Rendelet”) 2.§ (1) bekezdés 12 
pontja alapján 
2
 Rendelet 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján 

3
 Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján 

4
 Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján 


