
Egyedi Előfizetői Szerződés 
amely létrejött 

cégnév 
székhely  

(„Előfizető”) 

és 
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1096  Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

(„Szolgáltató”) 
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Business Internet  

Bérelt vonali Internet hozzáférés  

Mobilinternet back-up 

Business ISDN2/ ISDN30, SIP Trunk és Business Telefon  

Business Bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatás 

IP-VPN 

Zöld szám, szép szám 

Virtuális alközpont (VPBX) 

Domain delegálás 

Optikai sötétszál bérlet 

Wifi  

Hotel TV 

(ami nem szükséges törlendő!)  
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I. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 

A Szolgáltató kábeltelevíziós műsorterjesztési (SZJ 64.20.30.0), internet-hozzáférési (SZJ 64.20.18.0) és helyhez kötött telefonszolgáltatást 
(SZJ64.20.11, 62.20.12.,64.20.16.) nyújt. 

A jelen egyedi előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nem egyetemes szolgáltatások. 

Jelen Előfizetői Szerződés tárgya a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt szolgáltatási csomag(ok), amelye(ke)t 
a Szolgáltató az ott szabályozott feltételek szerint, továbbá az ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatások esetében a mindenkor hatályos 
Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”), illetve a vonatkozó hatályos magyar szabványban meghatározott feltételek szerint nyújt. Az egyes 
szolgáltatásoknál meghatározott rendelkezésre állási értékek számítása a szolgáltató honlapján  
(https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#aszf-tanusitas ) meghatározott módon történik. A jelen szerződésben külön nem definiált 
kifejezések az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak. 

A jelen Előfizetői Szerződés szövege egységes szerkezetben, egy dokumentumba szerkesztve tartalmazza a Szolgáltató által nyújtott, az 
adatlapon megjelölt minden elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó egyedi Előfizetői Szerződés rendelkezéseit. Abban az esetben, 
ha az Előfizető az adatlapon megjelölt szolgáltatások közül több szolgáltatást vesz igénybe, a felek között mindegyik szolgáltatásra külön 
Előfizetői Szerződés jön létre. A felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen dokumentum rendelkezései valamennyi, az Előfizető által a 
mellékletben megjelölt szolgáltatásra vonatkoznak. A nyújtott szolgáltatások körét a Felek a vonatkozó szolgáltatásra vonatkozó új 
melléklet elfogadásával vagy a korábbi módosításával jogosultak megváltoztatni.  

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben szabályozza a Szolgáltatások körébe nem tartozó, olyan egyéb (kiegészítő és járulékos) 
szolgáltatásainak feltételeit is, amelyek nem minősülnek elektronikus hírközlési szolgáltatásnak. Ilyen szolgáltatások lehetnek különösen a 
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök Előfizető rendelkezésére bocsátása, a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározott szolgáltatások, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó 
szolgáltatások. A fenti, elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak nem minősülő szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések kizárólag az 
Előfizető teljes körű tájékoztatása érdekében kerültek egységes szerkezetbe szerkesztésre a Szolgáltatásra vonatkozó feltételekkel, így azok 
módosítása – tekintettel arra, hogy e járulékos szolgáltatások nem tartoznak az Eht. hatálya alá -  nem minősül az Előfizetői Szerződés 
Eht.130-132. §-ai szerinti módosításának. 

      

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, HATÁLYBA LÉPÉSE, HATÁLYA, ELEMEI 

Jelen Előfizetői Szerződés határozatlan, illetve határozott időre jöhet létre a felek között, az adatlapon megjelöltek szerint. Az Előfizetői 
Szerződés hatálybalépésének időpontja az Előfizető által igényelt Szolgáltatás átvételének időpontja, a kiépítéssel kapcsolatos 
kötelezettségek azonban mindkét Félre vonatkozóan már a szerződés megkötésével hatályba lépnek. 

A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, 
kivéve, ha az Előfizető a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést 
megszünteti. A szerződésnek minden feltétele változatlan marad a határozatlan időtartam alatt. 

Az Előfizetői Szerződés az Előfizetői adatlapból, a jelen egyedi Előfizetői Szerződésből, a Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-jéből és a 
szerződéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képező, a Szolgáltatás adatait és díjait tartalmazó 1., 2. és 3. sz. mellékletekből áll. 

A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK ELÉRHETŐSÉGE 

A Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei megtalálhatók a Szolgáltató honlapján 
(https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf) és valamennyi ügyfélszolgálatán. Az előfizetői szerződés módosításának eseteit, feltételeit, 
az egyoldalú módosítás esetén az Előfizetőt megillető jogokat az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. 

Az előfizetői szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5.  pontja tartalmazza. 

Az előfizetői szerződés megszűnésének eseteit, feltételeit, jogkövetkezményeit az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. 

A szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, korlátozására, szüneteltetésére vonatkozó 
rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁSZF 
alábbi pontjai tartalmazzák: 6.2.1. pont: előfizetőt megillető kötbér mértéke,  7.1. pont és 7.4. pont: díj visszatérítési kötelezettség, valamint 
az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai. 

A hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjait, valamint a hibabejelentések és számlapanaszok 
elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat az ÁSZF 6.pontja tartalmazza. 

 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#aszf-tanusitas
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf


[3]  

Szerződésszám: YYMMDD-APAid- OpportunityID-Szerződéstípusa 

 

Vodafone Magyarország zrt. 

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Telefon (Kiemelt ügyfélszolgálat) +36 (1) 288 1788 vagy 1788 

Postacím: 1476 Pf.:303 

vodafone.hu 

 C2 General 

 

AZ ÉRINTETT SZOLGÁLTATÁS TEKINTETÉBEN AZ ÁSZF-BEN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEGHATÁROK VAGY ADATMENNYISÉGEK, AZ EZEK 
TÚLLÉPÉSE ESETÉN ALKALMAZOTT SZOLGÁLTATÁSKORLÁTOZÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN FELTÉTELEK 

 

1. Helyhez kötött telefon Szolgáltatás korlátozására vonatkozó speciális szabályok 

1.1 Manuális limitfigyelés  

Amennyiben az Előfizető és a Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződésben nem állapodnak meg eltérően, a Szolgáltató az Előfizető által 
igénybevett híváskezdeményezési szolgáltatás értékhatárát számlázási ciklusonként havi 25.000,- Ft összegben állapítja meg. Az Előfizető 
által a híváskezdeményezési szolgáltatásra vonatkozóan igénybe vehető érték számítása a számlázási ciklus indulónapjával havonta újra 
kezdődik. 

A Szolgáltató a híváskezdeményezésre meghatározott havi értékhatár elérését követően – a helyi, az osztott díjas és a díjmentes 
hívószámok kivételével – korlátozhatja az Előfizető Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett hívások indítását. Amennyiben az Előfizető 
telefonforgalmával a meghatározott havi értékhatár 80%-át eléri, a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon erről értesíti az 
Előfizetőt és figyelmezteti a korlát túllépésének következményeire. A pénzügyi korlát túllépéséről (a havi értékhatár 100%-ának eléréséről) 
a szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon értesíti az előfizetőt és tájékoztatja a teljes körű szolgáltatás további igénybevételéhez 
szükséges teendőiről, feltételekről. A Vodafone-t az értesítés esetleges sikertelenségéért nem terheli felelősség, amennyiben az Előfizetőt 
az ő érdekkörében felmerült okból nem lehet elérni. Legalább az aktuális egyenleggel azonos összegnek a Szolgáltató bankszámláján 
történő jóváírást követően a Szolgáltató ismét lehetővé teszi az előfizető hozzáférési pontjáról kezdeményezett hívások indítását és az 
Előfizető teljes körűen veheti igénybe a Szolgáltatást. 

Az egyenlegnek az értékhatár elérését követő megfizetése hiányában a – segélykérő, a Szolgáltató ügyfélszolgálatának és 
hibabejelentőjének elérhetőségét biztosító hívószámok kivételével – az Előfizető nem veheti igénybe a híváskezdeményezés szolgáltatást.  

 

1.2 Rendellenes használat (fogyasztás)  

A jelen 1.2. pont alatti rendelkezéseket a Felek megállapodásuk értelmében akkor alkalmazzák, ha az az Előfizetői Szerződés szerinti 
szolgáltatás természetéből fakadóan értelmezhető. 

A magasforgalmi összeghatár elérése számlázási ciklusonként többször is megtörténhet. 

Arra tekintettel, hogy az Előfizető által igénybe vett Szolgáltatás egyes díjelemei nem jelenhetnek meg a Szolgáltatás igénybevételével 
egyidejűleg a Szolgáltató számlázási rendszerében, az Előfizető nem tagadhatja meg az általa a magas forgalom összeghatárát meghaladóan 
igénybe vett Szolgáltatás díjának megfizetését arra hivatkozva, hogy a Szolgáltató a magas forgalom összeghatárának elérését követően 
nem korlátozta az előfizetői szolgáltatást. A magas forgalom miatti korlátozással okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

A rendellenes fogyasztás (telefon használat) szabályai megegyeznek az ÁSZF 5.2.1 Limitfigyelés pontban leírtakkal. 

 
6.      2.Az internet Szolgáltatásra vonatkozó korlátozási szabályok, a Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatti korlátozás 

2.1 Extrém használat 

A jelen 2.1. pont alatti rendelkezéseket a Felek megállapodásuk értelmében akkor alkalmazzák, ha az az Előfizetői Szerződés szerinti 
szolgáltatás természetéből fakadóan értelmezhető. 

A Szolgáltató Internet szolgáltatása osztott erőforrásokra épül. Ezeknek az erőforrásoknak a túlzott (indokolatlan mértékű) igénybevétele 
vagy ezekkel való visszaélés egyéni Előfizető és üzleti Előfizető részéről is, minden más felhasználó számára negatív hatást válthat ki. A 
hálózati erőforrásokkal való visszaélések leronthatják a hálózat teljesítményét. 

A fentiek figyelembevételével a Szolgáltató túlzott mértékű használatnak tekinti azt az esetet, amikor az egyéni, illetve üzleti Előfizető 
adatforgalma egymást követő három hónap átlagában a 300 Gigabyte forgalmi mennyiséget meghaladja (extrém használat). 

Amennyiben az egyéni, illetve üzleti Előfizető az extrém használatnak minősülő adatmennyiség 80%-át eléri, a Szolgáltató erről értesíti az 
egyéni, illetve üzleti Előfizetőt, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, és egyúttal felhívja a szerződésszegő magatartástól való 
tartózkodásra.  

Ha az egyéni, illetve üzleti Előfizető forgalma meghaladja az extrém használatnak minősülő átvitt adatmennyiséget, akkor a Szolgáltató az 
egyéni, illetve üzleti Előfizető szolgáltatásnak sebességét jogosult korlátozni. Amennyiben az egyéni, illetve üzleti Előfizető a 
szerződésszegést a Szolgáltató jogkövetkezményekre történő felhívása esetén sem szünteti meg, azaz adatforgalma az értesítést követő 
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hónapban ismételten meghaladja a 300 Gigabyte adatmennyiséget, a Szolgáltató a szerződést az ÁSZF 12.3.3 pontjában foglalt 
rendelkezéseinek megfelelően felmondhatja. 

A Szolgáltatás korlátozása a jelen pont alkalmazása szempontjából az egyéni, illetve üzleti Előfizető által igénybe vett Internet-hozzáférési 
csomaghoz rendelt adatátviteli sebesség maximum 90%-os lassítását, azaz a rendelkezésre álló sávszélesség csökkentését jelenti. Ez az 
alacsonyabb sebesség továbbra is – időbeli korlát nélkül – lehetővé teszi az egyéni, illetve üzleti Előfizető számára, hogy a Szolgáltatást teljes 
értékűen használhassa. A Szolgáltató a Szolgáltatás korlátozásának idejére kizárólag a nyújtott Szolgáltatással arányos díjat számít fel. 

 

3. Mobil Internet Backup és Business Office Net termékekhez kapcsolódó Mobil internet szolgáltatási csomagok adatforgalmi keret 
felhasználására vonatkozó speciális szabályok 

.  

Az üzleti Előfizetők részére igénybe vehető Mobilinternet back-up 10 GB szolgáltatási csomag 10 GB adatforgalmi keretet biztosít az adott 
naptári hónap végéig, ezt meghaladó adatforgalom lebonyolítása nem lehetséges.  

Az üzleti Előfizetők részére igénybe vehető Mobilinternet back-up csomagok elméleti maximális le-és feltöltési sebessége: 2/1 Mbit/s, az egyedi 
garantált le-és felöltési sebessége: 0/0 Mbit/sec 

 

A jogvita esetén az Előfizető rendelkezésére álló eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatást az ÁSZF alábbi pontjai tartalmazzák: Jogvita esetén az 
előfizető rendelkezésére álló eljárások típusait, ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást az ÁSZF 6.6. pontja 
tartalmazza. Az eljáró szervek elérhetőségeinek felsorolását az ÁSZF 6. sz. Melléklete tartalmazza. 

 

ELTÉRÉS AZ EHT. ÉS AZ ESZR. RENDELKEZÉSEITŐL, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTŐL 

Jelen pont az Eht. és az Eszr. rendelkezéseitől, valamint a Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltaktól a Felek jogviszonyára egyező akarattal 
meghatározott eltéréseket tartalmazza.  

Az Előfizető a jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az alábbi eltéréseket a szerződés megkötését megelőzően 
tanulmányozta, azokat a Szolgáltatóval az Előfizető által szükségesnek ítélt részekben megvitatta és azokat erre tekintettel fogadja el. 

A Szolgáltatásra és annak az Előfizető részére történő nyújtására egyebekben a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezései az irányadók. 

Kiépítés 

A kiépítés határidejét a Felek a Mellékletben közösen határozzák meg, ami megegyezésük alapján a szerződéskötést követő 90 naptól 
későbbi időpont is lehet. 

A szolgáltatás létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzése Előfizető feladata. Amennyiben ezen engedélyek nem állnak 
rendelkezésre, úgy a vállalt kiépítési határidő az engedélyek beszerzéséig eltelt idővel meghosszabbodik. A kiépítés határidejébe az 
esetlegesen érintett társszolgáltató által végzendő, a Szolgáltatás Szolgáltató általi kiépítéséhez szükséges munkálatok elvégzésének 
időtartama nem számít bele. 

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy  

 amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizető érdekkörében felmerült okból nem jönne létre, vagy az Előfizető a kiépült 
szolgáltatás átvételét megtagadja, köteles a Szolgáltatás kiépítése során felmerült, az Előfizetői Szerződésben vagy Kiépítési 
Szerződésben meghatározott kiépítési költséget a Szolgáltatónak megtéríteni; illetve  

 amennyiben a határozott időre létrejött Előfizetői Szerződést a határozott idő lejártát megelőzően felmondja, vagy az az Előfizető 
szerződésszegése miatt kerül felmondásra, köteles az Előfizetői Szerződésben vagy a Kiépítési Szerződésben részére biztosított 
kedvezmény összegét, valamint a kiépítés költségeinek a le nem töltött határozott idővel arányos részét a Szolgáltatónak 
megtéríteni 

 mindkét fenti esetben köteles továbbá az alábbiakban „a határozott idejű Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondása” cím 
alatt meghatározott mértékű kötbért is megfizetni a Szolgáltató részére. 

A szolgáltatás műszaki átadás-átvétele 

A szolgáltatás műszaki átadás-átvételére a Szerződésben meghatározott végpontokon a szolgáltatás rendeltetésszerű üzembe 
helyezésének napján kerül sor, az Átadás-átvételi jegyzőkönyvnek a Felek által arra feljogosított képviselők általi aláírásával. Az átvétel nem 
tagadható meg, ha a szolgáltatás megfelel a Szerződésben vállalt műszaki paramétereknek. Ha az adott szolgáltatás adatlapján vagy külön 
szerződésben a Felek kiépítési díjban is megállapodtak, a Szolgáltató jogosult az átadást mindaddig megtagadni, amíg az Előfizető a kiépítési 
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díjat nem fizette meg részére. A kiépítési díjra vonatkozó számla fizetési határidejének lejártától a díj megfizetéséig terjedő időtartam nem 
minősül a Szolgáltató késedelmének. 

A Szolgáltató az át nem vett végponton is elindítottnak tekintheti a Szolgáltatást, amennyiben az Előfizető az érintett végponton 
bizonyíthatóan adatforgalmat bonyolít. 

Szolgáltató berendezéseinek elhelyezése és tápellátása 

Előfizető lehetővé teszi a Szolgáltató tulajdonában lévő, a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki berendezések telephelyén történő 
elhelyezését, és gondoskodik azok megfelelő tápellátásáról és vagyonvédelméről. A Szolgáltató tulajdonában lévő berendezések 
karbantartása Szolgáltató felelőssége. Ezen túlmenően Előfizető biztosítja, hogy Szolgáltató azon ingatlanon, ahol Előfizető telephelye 
található, a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki berendezéseket, valamint a berendezésekhez vezető kábeleket elhelyezhesse, és 
azok üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges mértékben az ingatlanra bejuthasson. Előfizetőt terheli a telephelyéhez tartozó 
ingatlanon elhelyezett - a szolgáltatás nyújtásához szükséges - műszaki berendezések tápellátásának költsége. Előfizető hozzájárul, hogy a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges, telephelyén elhelyezett távközlési hálózat-végződtető berendezéseket, valamint a berendezésekhez 
vezető kábeleket Szolgáltató más ügyfelei részére is felhasználja, amennyiben ez a Szerződésben vállalt minőségi paraméterek teljesítését 
nem akadályozza. 

Szolgáltatások díjazása 

A Felek megállapodnak abban, hogy üzleti tárgyalásaik során kialakult közös megegyezésük alapján a jelen szerződés mellékletei részben 
olyan díjtételeket és költségeket tartalmaznak, melyek mértéke eltér az ÁSZF-ben foglaltaktól, részben pedig olyanokat is, melyek az ÁSZF-
ben nincsenek szabályozva. Az Előfizető kijelenti, hogy a szerződés szerinti valamennyi díjat és költséget a szerződéskötést megelőzően 
megismerte, a szerződést azok ismeretében és azokat vállalva köti meg.  

Az Előfizető által megjelölt egyes Előfizetői Hozzáférési Pontokra vonatkozó díjak fizetésének kezdő időpontja a Szolgáltatás megkezdésének 
(átadás-átvételének) időpontja, kivéve a kiépítési díjat, amit a Szolgáltató jogosult az átadás-átvételt megelőző esedékességgel kiszámlázni. 

A számlakibocsátás határideje az ÁSZF szerint alakul. 

A Szolgáltatás megkezdésének időpontja 

A szolgáltatás megkezdésének időpontja a kiépített csatlakozás átadás-átvételének időpontja. Amennyiben az Előfizető több végpontra 
igényel Szolgáltatást, a teljes hálózatra vonatkozó Szolgáltatás megkezdésének időpontja az az időpont, amikor a hálózat végpontjainak 
70%-ánál és – amennyiben van ilyen – a hálózat központi végpontjánál megkezdődött a Szolgáltatás. Az Előfizetői Szerződés kétoldalú 
módosítása 

Az Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A Szolgáltatás szüneteltetése 

A Szolgáltatás kizárólag az ÁSZF 5.1.3 és 5.1.4 pontjaiban meghatározott esetekben szüneteltethető. Az Előfizető jelen szerződés aláírásával 
kifejezetten nyilatkozik, hogy a szüneteltetés jelen pont szerinti feltételeit megértette és elfogadja.  

A szerződés időtartama 

A szerződés a Mellékletben megjelölt időtartamra jön létre, ami határozott időtartam esetén 12 hónapnál hosszabb is lehet. Az Előfizető a 
jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően tájékoztatta a határozatlan 
időtartamra vonatkozó előfizetői szerződés részletes feltételeiről, azonban a Felek a Melléklet szerinti időtartamra tekintettel állapodtak 
meg a szolgáltatás díjazásában, ezért az Előfizető nem kívánta, hogy a Szolgáltató felajánlja a határozatlan időtartamra vonatkozó előfizetői 
szerződés megkötésének lehetőségét.  

A határozatlan idejű Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondása 

Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést 90 (kilencven) napos felmondási idővel bármikor jogosult jogkövetkezmények nélkül 
felmondani.  

A határozott idejű Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondása  

Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződést rendes felmondással nem jogosult felmondani. Amennyiben az Előfizető a határozott 
időtartamú Előfizetői Szerződést ennek ellenére jogellenesen felmondja a határozott időtartam lejárta előtt (ide nem értve a Szolgáltató 
szerződésszegése miatti előfizetői rendkívüli felmondás esetét), vagy annak teljesítését megszünteti, vagy szerződésszegő magatartásával 
okot ad a Szolgáltató rendkívüli felmondására, köteles a határozott időtartamból hátralevő időre a Szolgáltatónak járó havidí jakat – és 
amennyiben forgalmi vállalást tett, a vállalt havi forgalomnak megfelelő összegeket - kötbérként 30 napon belül megfizetni a Szolgáltató 
részére, köteles továbbá megtéríteni a Szolgáltatónak a kötbért meghaladó kárát. 

Jogszabályon alapuló elállási / felmondási jog kizárása 

A Felek a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet „Eszr.” 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyező akarattal megállapodnak 
abban, hogy az Előfizetőt nem illeti meg az Eszr. 7. § (6) bekezdésében foglalt, a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás 
nélkül gyakorolható elállási, illetve felmondási jog. 
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A Szolgáltatót terhelő kötbér 

A Szolgáltató kötbérfizetési kötelezettségének az Előfizető írásbeli bejelentésének kézhezvételét követő 30 napon belül tesz eleget. A 
Szolgáltató jogosult a kötbérfizetési kötelezettségét jóváírással is teljesíteni, jogosult a kötbérfizetési kötelezettségébe az Előfizetővel 
szemben fennálló követeléseit beszámítani, továbbá a Felek írásban megállapodhatnak a kötbér egyezség keretében történő rendezéséről 
is. 

A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eszr. 7. § (3) és (4) bekezdéseitől oly módon térnek el, hogy az ott meghatározott 
kötbérek maximális mértékét a vonatkozó szolgáltatás egy havi előfizetési díja összegében határozzák meg, ezt meghaladó kötbér 
megfizetésére a Szolgáltató nem köteles. 
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Előfizető adatainak felhasználása 

Előfizető a Szerződés aláírásával belegyezik, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését 
Szolgáltató felhasználja saját referencia céljaira.  

Alulírott Előfizető aláírásommal kijelentem, hogy a fenti feltételeket, így különösen az Eszr. 4. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása 
alapján alkalmazott eltéréseket megértettem és kifejezetten elfogadom. 

Kelt: Budapest, 20___. év _____________ hó ____ nap 

 ______________________________________ ______________________________________ 

 Előfizető Vodafone Magyarország zrt. 
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II. ADATLAP 

Ügyfélszám:  Szerződés azonosító:  Ügyfélmenedzser:  
 
 

Projekt azonosító:  Szerződés módosítás                      Új szerződés  Egyéni   Üzleti   

1. Ügyfél alapadatok: 

Név / Megnevezés:   

Székhely / Cím: 

Levelezési és számlázási cím: 

Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám:  

Adószám:   

Pénzforgalmi számlaszám:   

Pénzügyi kapcsolattartó: 

Képviselő:    Mobiltelefon száma:  

E-mail:  Telefon:  Fax:   

Műszaki kapcsolattartó: 
 

Képviselő:    Mobiltelefon száma:  

E-mail:  Telefon:  Fax:   

Hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó: 
 

Képviselő:    Mobiltelefon száma:  

E-mail:  Telefon:  Fax:   

Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: 
Mobiltelefon száma: 

Telefon: 

Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: 
Mobiltelefon száma: 

Telefon: 

Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: 
Mobiltelefon száma: 

Telefon: 

Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: 
Mobiltelefon száma: 

Telefon: 

2. A szerződés időtartama: 

Határozott  A szolgáltatás átadásától számított ___ év/ 20___. év __________ hónap ____ nap-ig 

3. Díjfizetési módja, gyakorisága: 

Fizetési határidő:                  8/15/30/45/60 nap 

Átutalás                              Csoportos beszedési megbízás  

Havi    

Kérjük a gyorsabb ügyintézés érdekében minden esetben az aktuális számlalevélen szereplő bankszámlaszámra utalni. 
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4. Az Előfizető nyilatkozatai 

Kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény rendelkezései alapján: 
a)  foglalkoztatotti létszámunk legalább 50 fő, ÉS 
b) éves nettó árbevételünk vagy mérlegfőösszegünk legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

 
                                                                        igen                                         nem 

módosítható 

Kijelentem, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 127. § (3) bekezdése alapján a jelen Előfizetői Szerződés alapján 
a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tekintetében nem kérem az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását. 
Kijelentem, hogy a Szolgáltató tájékoztatott az ezzel kapcsolatos előnyökről és hátrányokról, így különösen a következőkről: 

- egyéni előfizetők üzleti díjcsomagot nem vehetnek igénybe; 
- üzleti előfizetők egyedi, ÁSZF-ben nem vagy másként szabályozott igényei (pl. kiemelt kapcsolattartás, szigorúbb célértékek, 

kapcsolódó egyéb nem hírközlési szolgáltatások …stb.) kielégítésére is lehetőség nyílik megegyezés esetén; 
- üzleti előfizetők esetében lehetőség van a jogszabályban engedett eltérésekre, így különösen: 

 12 hónapnál hosszabb határozott idejű szerződés megkötésére, ennek fejében egyedi díjkedvezmény alkalmazására,  

 a határozott idejű szerződések esetében nincs lehetőség az előfizető kérésére történő szüneteltetésre; 

 lehetőség van eltérő kötbérmérték és kötbérrendezési mód meghatározására; 

 határozatlan idejű szerződés felmondási idejének jogszabálytól eltérő meghatározására. 
-  

nem módosítható 

Hozzájárulok, hogy a Vodafone Magyarország Kft. a személyes (azonosító, forgalmi, díjfizetési és számlázási) adataimat közvetlen 
üzletszerzés, személyre szabott ajánlatok nyújtása és piackutatás céljából telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, 
mms, e-mail), automatizált hívórendszeren és internetes ügyfélkiszolgáló rendszeren keresztül, illetve postai úton felhasználja, mely 
hozzájárulásom kiterjed a Vodafone kapcsolt vállalkozásai és szerződéses partnerei ajánlatainak közvetítésére. 

 igen                                         nem 
módosítható 

E-mail címem megadásával hozzájárulásomat adtam ahhoz, hogy a Vodafone részemre elektronikus értesítést (elektronikus 
dokumentumot vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést) küldjön  

 igen                                         nem 
módosítható 

Hozzájárulok, hogy adataimat a Vodafone felhasználja saját vagy társvállalati közvélemény- és piackutatási célokra és üzleti ajánlatai 
kidolgozásához. (Elfogadó válasz esetén az Ön igényeit is figyelembe véve tudunk ügyfeleink számára ajánlatokat kidolgozni.) 

 igen (e-mail cím:____________________________)   nem 
módosítható 

Kijelentem, hogy a Szolgáltató által az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként meghatározott összeghatárokra 
és/vagy adatmennyiségekre, illetve ezek túllépése esetén a Szolgáltató által az Eht. 137. § (1) bek. d) pont szerinti korlátozásra 
vonatkozó külön feltételeket elfogadom. 

nem módosítható 

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy a Szolgáltató tájékoztatott arról, hogy az előfizetői szerződés fennállása alatt, 
vagy annak megszűnését követően, 1 éves elévülési időn belül évente egyszer ingyenesen kérhetem az előfizetői szerződés általam 
megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló dokumentumot a választásom szerinti formátumban. 

nem módosítható 

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy  Szolgáltató tájékoztatott a határozott idejű előfizetői szerződés teljes 
időtartama alatt minimálisan terhelő valamennyi költség összegéről szolgáltatásonként, vagy szolgáltatáselemenként külön-külön, 
valamint összesítve (különösen: az előfizetői szerződés keretében a belépési díj, a díjcsomag havi vagy időszaki díja, valamint az 
előfizetői szerződéssel összefüggő elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszony keretében végberendezés vagy 
egyéb eszköz értékesítése esetén a végberendezés vagy egyéb eszköz ára, részletvétel esetén a kezdőrészlet, a további részletek, a 
kamatok és egyéb díjak megjelölésével, bérbeadása esetén a bérleti díj, használatának más módon történő átengedése esetén a 
használati díj) 

nem módosítható 

Jelen dokumentum aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy a jelen dokumentumot egy példányban átvettem, annak tartalmát (a 
szerződés összes mellékletével, és kapcsolódó dokumentumával) megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és az általam képviselt 
jogi személyre nézve, annak nevében eljárva kötelezően tudomásul veszem. 

nem módosítható 
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A fenti nyilatkozatok közül azokat, melyek „módosítható” megjelöléssel vannak ellátva, az Előfizető jogosult módosítani vagy visszavonni, 
a jelen adatlap újbóli kitöltése mellett. A módosítás/visszavonás a Szolgáltatóhoz történő beérkezéstől hatályos. A „nem módosítható” 
megjelöléssel ellátott nyilatkozatok esetében a módosítás/visszavonás nem értelmezhető. 

Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződést és az előfizetői adatlapot, valamint annak mellékleteit átolvasta, értelmezte, és az abban 
foglaltakat, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírta. 

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető  Vodafone Magyarország zrt. 

MELLÉKLETEK: 

1. sz. melléklet: Az Előfizető által igénybe venni kívánt szolgáltatás(ok) adatai 

2. sz. mellélet: Díjak, díjkedvezmények 
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1. sz. melléklet 

Az Előfizető által igénybe venni kívánt szolgáltatás(ok) adatai1 

1. Business Internet 

Csomagnév:  

Szolgáltatás hozzáférési pont címe  

(utca / házszám / lépcsőház / emelet / ajtó): 
 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj:  

Szolgáltatás egyszeri díja:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja:  

Sávszélesség (fel- és letöltés):  

Garantált sávsszélesség (fel- és letöltés):  

Igényelt fix IP címek száma:  

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 98% 

Fizikai interfész:      100/1000Base-T with RJ-45 

Végberendezés típusa*: Cisco EPC 3925 

* végberendezés a Szolgáltató tulajdona 

Szolgáltató a Business Internet szolgáltatást más típusú végberendezésen is biztosíthatja. 

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által 
aláírt példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

  

………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

 

 

                                                                 

1 Ön az előfizető az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat 
az előfizetői szerződéstől. Ha a szolgáltatás használatát már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül megkezdte, a szerződés 
megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg. Elállási / felmondási jogát a 
https://www.upc.hu/pdf/elallasi-felmondasi-nyilatkozat-minta.pdfoldalon elérhető nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.  
 

https://www.upc.hu/pdf/elallasi-felmondasi-nyilatkozat-minta.pdf
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Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 

2. Bérelt vonali (MLL) internet hozzáférés szolgáltatás 

Szolgáltatás hozzáférési pont címe  
(utca / házszám / lépcsőház / emelet / ajtó): 

 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj:  

Szolgáltatás egyszeri díja:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja:  

Sávszélesség (fel- és letöltés):  

Garantált sávsszélesség (fel- és letöltés):  

Igényelt fix IP címek száma:  

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 99,5% 

Szolgáltató áramkör azonosító: 

Fizikai interfész:  100Base-T  1000Base-T   1000BASE-SX   1000BASE-LX   10000BASE-SR   10000BASE-LR 

Végberendezés típusa*: ……… ……………….. 

*végberendezés a Szolgáltató tulajdona 

Szolgáltató az Internet hozzáférés szolgáltatást más típusú végberendezésen is biztosíthatja. 

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által 
aláírt példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

  

………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

 

Szerverszolgáltatásokhoz kapcsolódó Bérelt vonali (MLL) internet hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés 
megszűnésének eltérő szabályai 

Ha az Előfizető a Bérelt vonali (MLL) internet hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződést az elektronikus 

hírközlési szolgáltatásoknak nem minősülő szerverszolgáltatásokra irányuló szerződéssel egyidejűleg, a szerverekhez történő 

hozzáférés biztosítása érdekében köti meg a Szolgáltatóval, a szerverszolgáltatásokra vonatkozó szerződés bármilyen okból 

történő megszűnésével egyidejűleg a Bérelt vonali (MLL) internet hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés is 

megszűnik.  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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 3. Mobilinternet back-up 

A fővonali szolgáltatás esetleges meghibásodása esetén a beállított router automatikusan átáll a tartalék mobil hozzáférésre. 

Csomagnév: 

 Mobilinternet back-up 10 GB Darabszám: 

 Cisco 881G router Darabszám: 

Összesített listaáras egyszeri díj (nettó):  

Összesített listaáras havi előfizetési díj (nettó):  

Összesített egyszeri díj:  

Összesített havi előfizetési díj:  

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 

Koax hálózati végpont esetén: 99% 

xDSL hálózati végpont esetén: 99% 

Optikai hálózati végpont esetén: 99,7% 

A szolgáltatás igénybevételi helye:2  

Hozzájárulok forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok 
nyújtásához. 

 

 igen                                         nem 

 

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a segélyhívások megválaszolása céljából hozzájárulásom hiánya vagy visszavonása esetén is 
szolgáltat helymeghatározásra vonatkozó adatokat a segélyhívó szolgálatok és segélyszolgálati állomások (mentők - 104, rendőrség - 
107, tűzoltóság - 105, általános segélykérő - 112) kérésére, a külön jogszabályban meghatározott módon. 

A Mobilinternet back-up szolgáltatás 10 GB adatforgalmi keretet biztosít az adott naptári hónap végéig, ezt meghaladó adatforgalom 
bonyolítása nem lehetséges    

Elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 2048/1024 kbps, az egyedi garantált le- és feltöltési sebessége: 0/0 kbps. 

A csomagokkal elérhető maximális sebesség névleges érték, amely az adott területen a Szolgáltatást biztosító hálózati technológia 
elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének függvénye.  

A Mobilinternet back-up szolgáltatási csomag igénybevételéhez, valamint a tulajdonságainak optimális kihasználásához szükséges 
technikai feltételekről, kérjük, érdeklődjön az igénybevételt megelőzően elérhetőségeinken. A szolgáltatási területekről illetve a 
szolgáltatás sebességmérésének módjáról, és a rádióhálózatra vonatkozó minőségi célértékekről részletes leírást találhat a vodafone 
internet ÁSZF-ben..  

A SIM kártyát illetve a routert a Vodafone biztosítja az Ügyfél részére, mely a Vodafone tulajdona marad. 

A szolgáltatás adatforgalmi korlátja  miatt fontos felhívnunk Ügyfelünk a figyelmet arra, hogy a fővonali leállás esetén aján lott csak a 
legszükségesebb alkalmazásokat, programokat használni (pl. belső levelezés) annak érdekében, hogy a 10GB adatforgalmi keret minél 
hosszabb ideig rendelkezésükre álljon.  

A tárgyhónapban fel nem használt forgalmi keret a következő hónapra nem vihető át. 

                                                                 

2 Ön a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az 
előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az itt megjelölt igénybevételi helyen a szolgáltatás 
minősége nem felel meg az előzetes tájékoztatásnak, vagy a szolgáltatás nem vehető igénybe. Felmondás esetén a szerződéskötéstől a 
felmondásig eltelt időre járó arányos havidíjat, valamint forgalomarányos díjat tartalmazó szolgáltatás esetében az Ön által ténylegesen 
felhasznált forgalom díját, vagy a szolgáltatással igénybe vett eseti díjas egyéb szolgáltatások ellenértékét szükséges megfizetnie. 
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Csatlakozás üzembe helyezésének határideje a jelen szerződés az Előfizető által aláírt szerződés Szolgáltató által 
történő átvételétől számított: 

15 nap 

Szolgáltató a Mobilinternet back-up hozzáférés szolgáltatáshoz szükséges SIM kártyát, illetve routert átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy 
munkalap ellenében átadja Előfizetőnek: 

 Előfizető telephelyén. Cím:………………………………….. 

 Szolgáltató telephelyén. Cím:………………………………….. 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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4. Business ISDN2 / ISDN30, SIP Trunk és Business Telefon 

4.1 Business ISDN 

Szolgáltatás hozzáférési pont címe (utca / házszám / lépcsőház / emelet / 
ajtó ): 

 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

 ISDN2 PP10 ISDN2 PP0* ISDN2 PMP2 ISDN30 PP100 

Mennyiség (db)     

Egységár / Egyszeri díj:     

Egységár / Havidíj:     

Számmezők     

Vezérszám     

Hívószám kijelzés (igen/nem) Igen           Nem  Igen           Nem  Igen           Nem  Igen           Nem  

Alközponti digitek száma 

(küldött/fogadott) 

    

ISDN2 PMP további előfizetői  

hívószámok (/MSN)  

    

ISDN2 PP10 további előfizetői 

hívószámok, 10-es csomag  

    

ISDN30 további előfizetői 

hívószámok, 100-as csomag  

    

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj:  

ISDN hangszolgáltatás egyszeri díja összesen:  

ISDN hangszolgáltatás havi előfizetési díja összesen:  

ISDN hangszolgáltatás minimálisan vállalt havi forgalmi díja***:  

***A vállalt minimális havi forgalom összege minden hónapban kiszámlázásra kerül, mely az adott hónapban teljes egészében 
lebeszélhető: felhasználható helyi, belföldi távolsági, mobil és nemzetközi irányokba kezdeményezett hívásokra. A forgalmi díjak a 
szerződésben meghatározott egységárakon kerülnek számlázásra. 

Forgalmi díjak 2. számú mellékletben feltűntetett percdíjak szerint 

ISDN2 PMP2: pont – multipont csatlakozástípusnál 2 kapcsolási számot a szolgáltatáscsomag árában biztosítunk, további 8 szám 
kérhető. 

ISDN2 PP10: pont – pont csatlakozás, Szolgáltató tíz kapcsolási számot biztosít a csomag árában, külön díj ellenében további számok 
kérhetők tízes csomagokban. 

*ISDN2 PP0 csak akkor rendelhető, ha az Előfizetőnek van legalább egy ISDN2 PP10 előfizetése az adott felszerelési címen, és egy PBX 
sorba kívánja azzal kapcsolni. 

ISDN30 PP100: pont – pont csatlakozás, Szolgáltató száz kapcsolási számot biztosít a csomag árában, külön díj ellenében további 
számok kérhetők százas csomagokban. 
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Az ISDN2 PP10 szolgáltatás alapesetben 10 db telefonszámmal, az ISDN2 PP0 telefonszámok nélkül, az ISDN2 PMP2 2 db 
telefonszámmal, az ISDN30 PP100 szolgáltatás pedig 100 db telefonszámmal érhető el. 

Szolgáltató a szolgáltatás átadás – átvételi pontig biztosítja a műszaki paramétereket. Az alközponti programozás minden esetben az 
Előfizető feladata és felelőssége. 

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 98% (HiQ) 99,5% (AXE) 

Az ISDN2 és ISDN30 PP szolgáltatás igénybevétele esetén az Előfizetői végberendezés fizikai és logikai támadásoktól (feltörések, 
vírusok, stb.) való védelme az Előfizető felelőssége, az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Előfizető gondoskodik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges telefon-alközponti beállítások elvégzéséről – azaz a Szolgáltató által 
kapcsolat létesítéséhez szükséges szabad portokról – arra az időpontra, melyre Szolgáltató üzembe helyezi a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges szolgáltatás hozzáférési pontot. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a szükséges alközponti 
beállítások ezen időpontra nem történnek meg, Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásnak a Szerződésben vállalt időpontig 
történő megkezdésére. 

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által aláírt 
példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

 

………. nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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4.2 SIP Trunk (kiegészítő szolgáltatás) 

Szolgáltatás hozzáférési pont címe  
(utca / házszám / lépcsőház / emelet / ajtó): 

 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

Igényelt hangcsatornák száma (egy időben használható hangcsatornák 
maximális száma):  

…………….. db 

Igényelt telefonszámok mennyisége: ……………… db 

SIP Trunk Szolgáltatás – Telefonszámok 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj:  

SIP szolgáltatás egyszeri díja  

SIP szolgáltatás havi előfizetési díja  

SIP szolgáltatás 29. körzeten belüli havi kedvezményes díja: 
 

 

SIP szolgáltatás 29. körzeten belüli havi díja kedvezmény nélkül:  

SIP szolgáltatás minimálisan vállalt havi forgalmi díja***:  

***A vállalt minimális havi forgalom összege minden hónapban kiszámlázásra kerül, mely az adott hónapban teljes egészében 
lebeszélhető: felhasználható helyi, belföldi távolsági, mobil és nemzetközi irányokba kezdeményezett hívásokra. A forgalmi díjak a 
szerződésben meghatározott egységárakon kerülnek számlázásra. 

Forgalmi díjak 2. számú mellékletben feltűntetett percdíjak szerint 

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 98% 

 
A SIP szolgáltatás igénybevétele esetén az Előfizetői végberendezés fizikai és logikai támadásoktól (feltörések, vírusok, stb.) való 
védelme az Előfizető felelőssége, az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 
 
Előfizető gondoskodik a SIP szolgáltatás fogadására alkalmas eszközről, valamint a SIP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszköz 
beállítások elvégzéséről. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a szükséges beállítások ezen időpontra nem történnek meg, 
Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásnak a Szerződésben vállalt időpontig történő megkezdésére. 
 
A 29-es körzeten belüli havi kedvezményes díj mindaddig érvényes, amíg az Előfizető nem igényel ezen szolgáltatáshoz kapcsolódóan 
közvetítőválasztás-szolgáltatást.  Ha az Előfizető a 29-es körzetben a SIP szolgáltatáshoz kapcsolódóan közvetítőválasztás-szolgáltatást 
igényel, a díjkedvezményt elveszíti és köteles megfizetni a kedvezmény nélküli havi díj és a kedvezményes havidíj különbözetét az 
igénylés időpontjáig terjedő időtartamra, továbbá az igénylést követő időtartamra a kedvezmény nélküli havi díjat köteles megfizetni. 
Az Előfizető kijelenti, hogy a jelen bekezdésben foglalt feltételeket kifejezetten a saját érdekében álló és javára történő eltéréseknek 
tekinti és azokat elfogadja. 
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Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által aláírt 
példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

 

………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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4.3 Business Telefon 

Szolgáltatás hozzáférési pont címe  
(utca / házszám / lépcsőház / emelet / ajtó): 

 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

business telefon díjcsomag mennyisége: ……….. db Telefonszámok:  

business telefon 300 díjcsomag mennyisége: ……….. db Telefonszámok:  

business telefon 500 díjcsomag mennyisége: ……….. db Telefonszámok:  

business telefon 1000 díjcsomag mennyisége: ……….. db Telefonszámok:  

Hívószámkijelzés (az előfizető telefonszáma a hívott készüléken megjelenik  Igen  Nem  

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj:  

Business telefon szolgáltatás egyszeri díja:  

Business telefon szolgáltatás havi előfizetési díja:  

Business telefon szolgáltatás minimálisan vállalt havi forgalmi díja***:  

***A vállalt minimális havi forgalom összege minden hónapban kiszámlázásra kerül, mely az adott hónapban teljes egészében 
lebeszélhető: felhasználható helyi, belföldi távolsági, mobil és nemzetközi irányokba kezdeményezett hívásokra. A forgalmi díjak a 
szerződésben meghatározott egységárakon kerülnek számlázásra. 

Forgalmi díjak 2. számú mellékletben feltűntetett percdíjak szerint 

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 98% (HiQ) 99,5% (AXE) 

A hangszolgáltatás igénybevétele esetén az Előfizetői végberendezés fizikai és logikai támadásoktól (feltörések, vírusok, stb.) való 
védelme az Előfizető felelőssége, az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Előfizető gondoskodik a hangszolgáltatás fogadására alkalmas eszközről, valamint a hangszolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
eszköz beállítások elvégzéséről. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a szükséges beállítások ezen időpontra nem történnek 
meg, Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásnak a Szerződésben vállalt időpontig történő megkezdésére. 

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által aláírt 
példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

 

………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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4.4. Nyilatkozat többszörös előfizetői szám megjelenítéséről (ISDN, SIP Trunk és Business telefon esetén) 

Rendelkezésre álló szám(ok), számmező(k) 

 
Kapcsolási szám Név/Megnevezés Székhely/Cím 

Telefon/
Mobil 

Készülék 
felhasználási mód 

Megjelenítési 
mód**** 

1. 

      Normál 

Rejtett 

Titkos 

2. 

      Normál 

Rejtett 

Titkos 

3. 

      Normál 

Rejtett 

Titkos 

4. 

      Normál 

Rejtett 

Titkos 

**** Normál: adatok telefonkönyvben való közzététele, valamint az azokról szóló tájékoztatás a tudakozó felől. Rejtett: adatok 
fel nem tüntetése a telefonkönyvben, az adatok azonban a tudakozónál elérhetők. Titkos: az előfizető adatai sem a 
telefonkönyvben, sem a tudakozónál nem elérhetők. 

Amennyiben az Előfizető hívószámokról nem nyilatkozik, úgy azokat titkos számként kezeljük. Amennyiben az Előfizető további számokról 
kíván nyilatkozni, azt külön lapon, írásban teheti meg. **Normál: adatok telefonkönyvben való közzététele, valamint azokról tájékoztatás 
a tudakozó felől. Rejtett: adatok fel nem tüntetése a telefonkönyvben, ám az adatokról a tudakozó tájékoztatás adása.  Titkos : adatok fel 
nem tüntetése sem a telefonkönyvben, sem pedig a tudakozó adatbázisában 

Kérem annak telefonkönyvben történő megjelölését, hogy nevemet és adataimat üzletszerzés céljából nem használhatják fel:  

 Igen  Nem 

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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5.a. Bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatás – TDM alapú 

 

A szolgáltatás adatai 

Szolgáltatás típusa TDM alapú szolgáltatás 

 

Az összeköttetés adatai 

Sorszám Szolgáltatás hozzáférési pont (utca 
/ házszám / lépcsőház / emelet / 
ajtó) 

Hozzáférési pont jellege 

Hozzáférés előfizetői státusza: 

Fizikai 
interfész* 

 

Sáv-
szélesség 

 

Éves 
rendelke-
zésre állás 

 

Egyszeri 
díj (nettó) 

Havi díj 
(nettó) 

Szolgáltatói 
áramkör 
azonosító: 

A1 

 
      

Új kiépítés                 Módosítás 
 
Bérlő                        Tulajdonos  

A2 

 
 

Új kiépítés                 Módosítás 
 
Bérlő     Tulajdonos  

B1 

 
      

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

B2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő    Tulajdonos  

C1 

 
      

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

C2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

D1 

 
      

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

D2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

*Fizikai interfész típusai: G.703; X.21 

 

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj összesen:  

Szolgáltatás egyszeri díja összesen:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja összesen:  
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Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés az Előfizető által aláírt 
szerződés Szolgáltató által történő átvételétől számított: 

………..nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 

  



5.b. Bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatás – Ethernet alapú adatátvitel  

 

A szolgáltatás adatai 

Szolgáltatás típusa Ethernet alapú adatátviteli szolgáltatás 

 

Az összeköttetés adatai 

Sorszám Szolgáltatás hozzáférési pont (utca / 
házszám / lépcsőház / emelet / ajtó) 

Hozzáférési pont jellege 

Hozzáférés előfizetői státusza: 

Fizikai 
interfész* 

 

Sáv-
szélesség 

 

Éves 
rendelke-
zésre állás 

 

Layer-2 MTU VLAN 
transzparens 
átvitel 
lehetősége 

Egyszeri 
díj 
(nettó) 

Havi díj 
(nettó) 

Szolgáltatói 
áramkör 
azonosító: 

A1 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

Nincs                  
Van   

 

   
Új kiépítés                 Módosítás  
Bérlő                        Tulajdonos  

A2 

 
 

Új kiépítés                 Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

B1 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

Nincs                  
Van   

 

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

B2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő    Tulajdonos  

C1 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

Nincs                  
Van   

 

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

C2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

D1 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

Nincs                  
Van   

 

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

D2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

*Fizikai interfész típusai: 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX 
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Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj összesen:  

Szolgáltatás egyszeri díja összesen:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja összesen:  

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés az 
Előfizető által aláírt szerződés Szolgáltató által történő 
átvételétől számított: 

………..nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

 

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 



 

5.c. Bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatás – Carrier Ethernet E-LINE 

 

A szolgáltatás adatai 

Szolgáltatás típusa Carrier Ethernet E-LINE 

Szolgáltatás altípusa  Port based    VLAN based 

UNI interfész  untagged  single tagged  double tagged (QinQ) 

 

Az összeköttetés adatai 

Sorszám Szolgáltatás hozzáférési pont (utca / házszám / 
lépcsőház / emelet / ajtó) 

Hozzáférési pont jellege 

Hozzáférés előfizetői státusza: 

Fizikai 
interfész* 

 

Sáv-
szélesség 

 

Éves 
rendelke-
zésre állás 

 

Layer-2 MTU Egyszeri 
díj (nettó) 

Havi díj 
(nettó) 

Szolgáltatói 
áramkör 
azonosító: 

A1 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés                 Módosítás  
Bérlő                        Tulajdonos  

A2 

 
 

Új kiépítés                 Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

B1 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

B2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő    Tulajdonos  

C1 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

C2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

D1 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

D2 

 
 

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  
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*Fizikai interfész típusai: 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 10000BASE-SR, 10000BASE-LR 

 

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj összesen:  

Szolgáltatás egyszeri díja összesen:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja összesen:  

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által aláírt 
példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

 

………..nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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5.d. Bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatás- Carrier Ethernet E-LAN 

 

A szolgáltatás adatai 

Szolgáltatás típusa Carrier Ethernet E-LAN 

Szolgáltatás altípusa  Port based     VLAN based 

UNI interfész  untagged      single tagged  double tagged (QinQ) 

 

Az összeköttetés adatai 

Sorszám Szolgáltatás hozzáférési pont (utca / 
házszám / lépcsőház / emelet / ajtó) 

Hozzáférési pont jellege 

Hozzáférés előfizetői státusza: 

Fizikai 
interfész* 

 

Sáv-
szélesség 

 

Éves rendelke-
zésre állás 

 

Layer-2 MTU Egyszeri 
díj (nettó) 

Havi díj 
(nettó) 

Szolgáltatói 
áramkör 
azonosító: 

A1 

  

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) átviteli 
közeg réz  

   

Új kiépítés       Módosítás  
Bérlő       Tulajdonos  

A2 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) átviteli 
közeg réz  

   

Új kiépítés         Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

A3 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

   

Új kiépítés    Módosítás  
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Bérlő     Tulajdonos  
Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) átviteli 
közeg réz  

A4 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) átviteli 
közeg réz  

   

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő    Tulajdonos  

A5 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) átviteli 
közeg réz  

   

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

A6 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) átviteli 
közeg réz  

   

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

A7 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) átviteli 
közeg réz  

   

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

*Fizikai interfész típusai: 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 10000BASE-SR, 10000BASE-LR 
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Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj összesen:  

Szolgáltatás egyszeri díja összesen:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja összesen:  

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által aláírt 
példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

 

………..nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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5.e. Bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatás – Carrier Ethernet E-TREE 

 

A szolgáltatás adatai 

Szolgáltatás típusa Carrier Ethernet E-TREE 

Szolgáltatás altípusa  Port based    VLAN based 

UNI interfész  untagged       single tagged  double tagged (QinQ) 

 

Az összeköttetés adatai 

Sorszám Szolgáltatás hozzáférési pont (utca / 
házszám / lépcsőház / emelet / ajtó) 

Hozzáférési pont jellege 

Hozzáférés előfizetői státusza: 

Fizikai interfész* 

 

Sáv-
szélesség 

 

Éves 
rendelke-
zésre állás 

 

Layer-2 MTU Egyszeri 
díj (nettó) 

Havi díj 
(nettó) 

Szolgáltatói 
áramkör 
azonosító: 

A 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   

Új kiépítés                 Módosítás  
Bérlő                        Tulajdonos  

B1 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés                 Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

B2 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  
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Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

B3 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő    Tulajdonos  

B4 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

B5 

 
   

Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

B6 

 
 

 

  
Standard (1526 byte)                 
Jumbo (1998 byte)  

Jumbo (9000 byte)                        
Jumbo (1553 byte) 
átviteli közeg réz  

   
Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

Új kiépítés    Módosítás  
Bérlő     Tulajdonos  

*Fizikai interfész típusai: 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 10000BASE-SR, 10000BASE-LR 
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Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj összesen:  

Szolgáltatás egyszeri díja összesen:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja összesen:  

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által aláírt 
példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

 

………..nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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6. IP-VPN Szolgáltatás (kiegészítő szolgáltatás) 

Az IP-VPN szolgáltatás Internet szolgáltatáson keresztül nyújtott, IPSec titkosítással, certificate alapú hozzáférési védelemmel IP 
adathálózati összeköttetést biztosít a hozzáférés végpontjai között.  

Igényelhető IP-VPN szolgáltatás típus: 

Önállóan, VPN hozzáférési pontként, tetszőleges internetszolgáltató hálózatában, fix IP címmel rendelkező internetkapcsolaton.* 

ADSL/Business Internet IP-VPN szolgáltatásként, a hozzáférési ponton ebben az esetben az ADSL/Business Internet szolgáltatást is a 
Szolgáltató biztosítja.**  

MLL Internet IP-VPN szolgáltatásként, a hozzáférési ponton ebben az esetben az MLL Internet szolgáltatást is a Szolgáltató biztosítja.***   

Szolgáltatás 
hozzáférési 
pont (utca / 
házszám / 
lépcsőház / 
emelet / 
ajtó) 

Névleges 
sávszélesség*
*** 

hozzáférés típusa 
(önálló/ADSL/Busines
s Internet/MLLN 
Internet) 

Éves 
rendelkezésre 
állás 

Interfész 
Végberendezé
s típusa***** 

Egyszeri díj Havi díj 

        

        

        

        

        

        

        

* A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nyílt Internet használatának lehetőségéből adódó hálózati támadhatóságból eredő károk miatt. 
** Az Előfizető ezen szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ADSL/Business Internet szolgáltatáson keresztül közvetlen internet elérésre nem 
jogosult. 
***Az Előfizető MLLN Internet IP-VPN szolgáltatásnál megosztva nyílt Internet-elérésre jogosult, azonban a Szolgáltató nem vállal 
felelősséget a nyílt Internet használatának lehetőségéből adódó  hálózati támadhatóságból eredő károk miatt. 
****A bruttó sávszélesség nagysága. A biztonságos VPN kapcsolatra felhasznált biteket is tartalmazza. 
*****A végberendezés a Szolgáltató tulajdona. 

Az IP-VPN rendszer infrastruktúra vállalt rendelkezésre állása:  

Önálló hozzáférésen nincs a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állás 

ADSL 96%, vagy az inkumbens szolgáltató által biztosított kapcsolat rendelkezésre állása 

Business Internet 98% 

MLL Internet 99,5% 

Egyes társszolgáltatói hozzáférések kivételt képeznek, így az ezen megvalósított áramköröknél eltérő lehet. 

Az Internet-hálózat által biztosított sávszélességek célértékei: 
Az alaphálózati Internet szolgáltatás célértékének 80%-a, de maximum az IP-VPN rendszer infrastruktúra által biztosított célérték. 

A szolgáltatás hibabejelentés-köteles, a rendelkezésre állás értékelésében csak az Előfizető által bejelentett hibák vehetők figyelembe. 
Az alaphálózatot képező Internet szolgáltatás hibája nem tekinthető az IP-VPN szolgáltatás hibájának, így az ilyen hiba az IP-VPN 
szolgáltatás rendelkezésre állását nem befolyásolja. 

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által 
aláírt példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított 

 

….. nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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7. Zöld szám, szép szám szolgáltatások (kiegészítő szolgáltatások) 

Ez a szerződés a Szolgáltató és az Előfizető között fennálló helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére vonatkozó Előfizetői 
Szerződéssel együtt érvényes és hatályos, így a Felek további jognyilatkozata nélkül, azonos időpontban megszűnik, ha a helyhez kötött 
telefonszolgáltatás igénybevételére vonatkozó Előfizetői Szerződés bármely okból megszűnik. 

Szolgáltatás hozzáférési pont címe  

(utca / házszám / lépcsőház / emelet / ajtó): 
 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

Telepítési cím:  

Kapcsolási szám(ok): 06/1/abc-defg 

Jelen szerződés alapjául fekvő szerződés 
azonosító száma: 

 

Zöld szám    

díjmentes telefonkönyvi megjelenítés  

A fenti 06 80-as telefonszámot a Vodafone Magyarország Zrt. fixen átirányítja a Szolgáltató által biztosított fenti kapcsolási számú és 
fenti szerződés azonosító számú telefonszámra. A szolgáltatás nemzetközi irányból nem elérhető.                 

A beszélgetési díjat a hívott fél fizeti. A hívó számára minden hívás díjmentes. A beszélgetési díj mértékét a hívódíjzóna, a díjazási 
időszak és a beszélgetés időtartama határozza meg. A hívott számára a beszélgetési díjak a Felek között történ megállapodás alapján 
az alábbiak szerint alakulnak: 

Helyi hívás esetén:  ?Ft+áfa/hívás/perc (csúcsidőben és csúcsidőn kívül egyaránt) 

Belföldi távolsági hívás esetén:   ?Ft+áfa/hívás/perc (csúcsidőben és csúcsidőn kívül egyaránt) 

Mobil hívásnál: ?Ft+áfa/hívás/perc (csúcsidőben és csúcsidőn kívül egyaránt) 

Szép szám    

A díjak a Felek között történt megállapodás alapján az alábbiak: 

Egyszeri díj:    

Havidíj: Ft+áfa 

Szolgáltatás egyszeri díja:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja:  

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 98% (HiQ) 99,5% (AXE) 

A hangszolgáltatás igénybevétele esetén az Előfizetői végberendezés fizikai és logikai támadásoktól (feltörések, vírusok, stb.) való 
védelme az Előfizető felelőssége, az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Előfizető gondoskodik a hangszolgáltatás fogadására alkalmas eszközről, valamint a hangszolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
eszköz beállítások elvégzéséről. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a szükséges beállítások ezen időpontra nem történnek 
meg, Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásnak a Szerződésben vállalt időpontig történő megkezdésére. 

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés Előfizető által aláírt 
példányának a Szolgáltató által történő átvételétől számított ………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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8. Virtuális alközpont (VPBX) szolgáltatás (kiegészítő szolgáltatás) 

Szolgáltatás hozzáférési pont címe  
(irányítószám, helység, utca / házszám / 
lépcsőház / emelet / ajtó): 

 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

Szolgáltatás kiépítésének határideje a jelen 
szerződés az Előfizető által aláírt szerződés 
Szolgáltató által történő átvételétől számított: 

………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő 
beérkezésének napja: 

 

Szolgáltatási havidíjak:  
kedvezményes ár (XX hónap 
határozott időtartam) 

 

VPBX szolgáltatás … db Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó  

VPBX mellékek … db Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó  

Hangrögzítés (opcionális) Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó X mellék /  

Rögzített hangfájlok rendszeres 
átmásolása FTP tárhelyre 
(opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó  

Rendszerszintű hangrögzítés 
(opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó 20 mellékig / 20-50 mellékig 

Hangtárolás (opcionális): Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó 
X mellék 
20 mellékig / 20-50 mellékig 

Call Center szolgáltatás modul 
(opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó  

Softphone – Mobil (opcionális) Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó 
X db / (XX hónap határozott 
időtartam vállalása esetén) 

Softphone – Tablet (opcionális) Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó 
X db (XX hónap határozott 
időtartam vállalása  esetén) 

Softphone – Desktop 
(opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó 
X db (XX hónap határozott 
időtartam vállalása  esetén) 

Softphone – Bundle 
(opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó 
X db (XX hónap határozott 
időtartam vállalása esetén) 

Kapcsolódás CRM rendszerhez 
(opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó X (1-4) modul 

Naptár modul (Ütemezett 
átirányítás) (opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó  

Kiemelt 7/24-es support 
(opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó  

SIM slot - SIM kártyahely bérlés 
(opcionális) 

Havidíj (Ft/hó/előfizetés) Ft/hó  

 Havidíjak összesen: Ft/hó  

VPBX szolgáltatás egyszeri 
díjai 

   

Bekapcsolási díj  Ft  

IVR egyszeri telepítési díja 
egyszintű/kétszintű/háromszin
tű 

Ft  
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Hangfelmondás IVR-hoz 
(Ft/előfizetés) 

egyszintű/kétszintű/háromszin
tű 

Ft  

SIM slot - SIM kártyahely bérlés 
esetén bekapcsolási díj (Ft/SIM 
kártya) 

 Ft  

Felkonfigurált készülékek 
kiküldése fuvarküldeményként 

 Ft  

Kapcsolódás CRM rendszerhez  egyszeri konfiguráció Ft  

Naptár modul (Ütemezett 
átirányítás) 

egyszeri konfiguráció Ft  

Softphone – Mobil (opcionális) egyszeri beállítás díja Ft 
határozott idejű szerződés  
vállalása nélkül* 

Softphone – Tablet (opcionális) egyszeri beállítás díja Ft 
határozott idejű szerződés  
vállalása nélkül*  

Softphone – Desktop 
(opcionális) 

egyszeri beállítás díja Ft 
határozott idejű szerződés  
vállalása nélkül*  

Softphone – Bundle 
(opcionális) 

egyszeri beállítás díja Ft 
határozott idejű szerződés  
vállalása nélkül*  

 Egyszeri díjak összesen: Ft  

Bérelt végberendezés típusa Mennyiség (db) 
Havi bérleti díj (XX hónap 
határozott időtartam) 

 

Cisco SPA500S  Ft  

Cisco SPA500DS  Ft  

Cisco SPA301G2  Ft  

Cisco SPA303G2  Ft  

Cisco SPA501G  Ft  

Cisco SPA502G  Ft  

Cisco SPA504G  Ft  

Cisco SPA508G  Ft  

Cisco SPA509G  Ft  

Cisco SPA525G2  Ft  

Cisco SPA512G  Ft  

Cisco SPA514G  Ft  

Siemens Gigaset A510IP  Ft  

Cisco PA100 EU tápegység  Ft  

Cisco SPA112  Ft  

Végberendezés vásárlás 
egyösszegben  

db ár / végberendezés   
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Cisco SPA500S  Ft  

Cisco SPA500DS  Ft  

Cisco SPA301G2  Ft  

Cisco SPA303G2  Ft  

Cisco SPA501G  Ft  

Cisco SPA502G  Ft  

Cisco SPA504G  Ft  

Cisco SPA508G  Ft  

Cisco SPA509G  Ft  

Cisco SPA525G2  Ft  

Cisco SPA512G  Ft  

Cisco SPA514G  Ft  

Siemens Gigaset A510IP  Ft  

Cisco PA100 EU tápegység  Ft  

Cisco SPA112  Ft  

 
Végberendezés egyösszegű 
vásárlás díjak összesen: 

Ft 

Telepítés/konfiguráció Telepítési díj 
Távolság 
(160Ft/km) 

Távolsági díj 
Saját 
készülék(ek) 
(db) 

Saját 
készülék(ek) 
beállítási díja 

Budapesti telepítés (bérelt 
készülék esetén) 

………………….. Ft - nincs - nincs 

Vidéki telepítés (bérelt készülék 
esetén) 

………………….. Ft km Ft - nincs 

Budapesti telepítés (saját 
készülék esetén) 

………………….. Ft - nincs db Ft 

Vidéki telepítés (saját készülék 
esetén) 

………………….. Ft km Ft db Ft 

Távoli konfiguráció kiszállás 
nélkül 

nincs - nincs db Ft 

 Telepítési díjak összesen: Ft    

 

A VPBX Szolgáltatás keretében a Szolgáltatás részét képező helyhez kötött VoIP telefonszolgáltatás mellett a Szolgáltató az Előfizető részére 
társszolgáltató szerverén üzemeltetett, hosztolt és menedzselt, Előfizető által alközponti beruházás nélkül, szolgáltatási díj fizetése mellett 
igénybe vehető virtuális, menedzselt telefonközponti szolgáltatást biztosít. 

A VPBX Szolgáltatást a Szolgáltató társszolgáltató útján, az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 
Budapest, Endrődi Sándor u. 15/C, Cg.01-09-723926, a továbbiakban: „Opennetworks”) közreműködésével nyújtja az Előfizetőnek. A 
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Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, aki tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés keretében kezelt adatait a szerződés 
teljesítése céljából a Szolgáltató továbbítsa az Opennetworks részére.  

A VPBX szolgáltatásai közé az alábbi funkciók tartoznak: 

 Rövid mellék hívószámok 

 Hálózaton belüli ingyenes kommunikáció 

 Mellékek közötti átirányítás 

 Hívásátvétel, hívásátadás, hívásvárakoztatás 

 Hívó csoportok és jogosultságok kialakítása 

 PIN kódos bejelentkeztetés (híváskorlátozás) 

 Csengetési csoportok és csengetésvándorlás 

 Híváskijelzés 

 Kimenő híváskorlátozás mellékenként 

 Mellékenként beállítható e-mail-es értesítés a nem fogadott hívásokról 

 IVR – hangos menü implementációja 

 hívásrögzítő modul (csak opcionális) 

 Softphone – Mobil (csak opcionális) 

 Softphone – Tablet (csak opcionális) 

 Softphone – Desktop (csak opcionális) 

 Softphone – Bundle (Mobil/Tablet/Desktop csak opcionális) 

 Kapcsolódás CRM rendszerhez (csak opcionális) 

 Naptár modul (Ütemezett átirányítás) (csak opcionális) 

 Call Center modul (csak opcionális) 

 SIM slot bérlés (csak opcionális) 

 Rögzített hangfájlok rendszeres átmásolása FTP tárhelyre (csak opcionális) 

 

A feltüntetett díjak az ÁFA (27%) összegét nem tartalmazzák.  

A bérleti díj nem tartalmazza a helyszíni kiszállítások és kiszállások díját. Amennyiben az Előfizető nem igényli a helyszíni telepítést, a 
Szolgáltató a felkonfigurált állapotban lévő készülékeket belföldi fuvarküldeményként kiküldi az Előfizető által meghatározott címre. Ebben 
az esetben a szolgáltatás aktiválásának, valamint a készülék jótállási és szavatossági jogai érvényesítésének feltétele, hogy az Előfizető a 
fuvarküldeményhez csatolt készülék átvételi dokumentáció (szállítólevél) általa aláírt példányát a dokumentáción megadott Opennetworks 
Kft. e-mail, illetve postai címére szkennelt elektronikus, illetve postai küldemény formájában visszaküldje. A fenti kiküldési díjak legfeljebb 
15 készülék egyidejű kiszállításáig érvényesek. A távoli konfiguráció előfeltétele, hogy a megrendelés során az Előfizető a Szolgáltatóval 
előzetesen egyeztesse a konfigurálandó készülékek típusát a rendszer-kompatibilitás ellenőrzése érdekében. 

Az IVR-ban elhangzásra kerülő szöveg felmondási díját nem tartalmazza a VPBX szolgáltatás. Az IVR beállításokat az Opennetworks a 
technikai egyeztetés során az Előfizetővel egyezteti és ennek megfelelően végzi el a beállítást. A hanganyagot az Előfizető közvetlenül az 
Opennetworks részére köteles átadni. A szolgáltatás üzembe helyezésének nem feltétele, hogy az IVR működjön, amennyiben az Előfizető 
az egyeztetett üzembe helyezési időpontig nem biztosítja ehhez a hanganyagot. 

Softphone: olyan számítógépes vagy mobil alkalmazás, amely külön telefonkészülék – hardphone – nélkül is képes telefonhívások 
bonyolítására, azaz a Mellékek Okostelefonon, PC-n, Tableten való használatát teszi lehetővé. VPBX szolgáltatáshoz a Bria Stretto™ 
softphone kliens szoftver licensz opcionálisan megrendelhető, de a Softphone igénybevételéhez KÜLÖN VPBX mellék szolgáltatás 
igénybevétele is szükséges. 
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* Az egyszeri beállítás díja határozott idejű szerződés vállalása nélküli, új szolgáltatás megrendelésekor, illetve a határozott idejű 
szerződésen belüli felmondás esetén esedékes. Határozott idejű  szerződés lejártát (határozatlanná válását) követően nem kerül 
kiszámlázásra. A havi díj összege a határozott idejű szerződési időtartamától függetlenül mindig azonos. 

 

Kapcsolódás CRM rendszerhez: a virtuális alközpont szolgáltatás képes kapcsolódni ügyfél oldali rendszerekhez API kapcsolaton keresztül. 
Ezen központok képesek átadni számtalan információt az ügyfél oldali rendszernek, ami lehetőséget biztosít a hívások további 
feldolgozására. Minden esetben csak előzetes felmérés után biztosítható a CRM rendszerhez API alapú kapcsolódás. 

A rendszerekhez többféle API modul igényelhető, ezek: 

1.) Hívásinformáció átadása a CRM rendszer részére modul 

- Telefonszám, fogadó mellék száma, hívás időpontja, beszélgetés hossza, stb.  

2.) Rögzített hangfile-ok átadása a CRM rendszer részére modul  

- A rögzített hívások átadásra kerülnek a CRM rendszernek, így a hangfile-ok automatikusan ügyfélkartonba illeszthetők 

3.) Hívásindítás CRM rendszerből modul 

4.) Bejövő hívásértesítő modul 

- A CRM feldobja a betelefonáló telefonszáma alapján az ügyfélkartont. 

Naptár modul (Ütemezett átirányítás): egy webes felület, ahol adott – egyedi vagy rendszeresen ismétlődő – időszakokra beállíthatóak a 
kapcsolási logikák a virtuális IP telefonközponthoz (VPBX) kapcsolódóan az egyes mellékekre, hívócsoportokra.  

Az Előfizető belső hálózatának kiépítéséért, üzemeltetésért az Előfizető felelős. A Szolgáltató az Előfizető belső hálózatának kiépítésével, 
fenntartásával és működésével kapcsolatos zavarok és hibák miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget 
kizár.  

Amennyiben Előfizető a Megrendelő érdekkörén kívüleső routert és/vagy tűzfalat használ, abban az esetben Előfizető a következő technikai 
paraméterek beállítását a VPBX szolgáltatás telepítését megelőzően elvégzi: 

Tűzfalat érintő beállítás: Az 5060 UDP és 10.000-20.000 UDP portokat engedélyezi. 

Routert érintő beállítások: 

- DHCP-n keresztül történő IP cím osztás az IP telefonok részére 
- A VoIP forgalomhoz elegendő (100 Kbit/sec garantált le- és feltöltési sávszélesség párhuzamos beszélgetésenként) sávszélesség biztosítása 
- Quality of Service (QoS) beállítása 
- A belső hálózatból elérhető legyen a sip.opennet.hu 
 

Előfizető minden esetben az IP telefonkészülékek internet ellátásához szükséges hibátlan belső UTP kábelhálózat kiépítéséről gondoskodik. 
Szolgáltató az IP telefonkészülékek tartozékaként a gyártó által biztosított 1 méteres UTP kábellel végzi az IP telefonok helyszíni telepítést 
(amennyiben Előfizető igényelt helyszíni telepítést). Ettől eltérő hosszúságú UTP kábelt Előfizető biztosítja Szolgáltató részére a helyszíni 
telepítés során. 

 

Szolgáltató az Előfizető részére a VPBX Szolgáltatás igénybevétele mellett a fenti végberendezés bérleti díj melletti, bérleti konstrukcióban 
történő igénybevételét is biztosítja. 

A VPBX szolgáltatás igénybevételének nélkülözhetetlen feltétele, hogy az Előfizető a Szolgáltatónál SIP Trunk hangszolgáltatásra vonatkozó 
előfizetéssel rendelkezzen. 

A VPBX szolgáltatás igénybevételének nélkülözhetetlen feltétele továbbá, hogy az Előfizető saját jogon rendelkezzen a fenti 
végberendezésekkel vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldással, vagy a készülékbérleti jogviszony fenntartása a Szolgáltatóval, így 
amennyiben a készülékbérleti jogviszony bármely okból megszűnik, és az Előfizetőnek nincs saját jogú végberendezése, a Szolgáltató 
jogosult az Előfizetői Szerződést is azonos időponttal megszüntetni. Ha az Előfizető a végberendezésekkel egyenértékű műszaki megoldással 
kívánja a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen, különösen a szoftveres megoldásokból eredő 
szolgáltatási hibákért, melyet az Előfizető kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. 
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A készülékbérleti jogviszony az Előfizetői Szerződéssel egyező határozott időtartama jön létre. A határozott időtartamra tekintettel a 
Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja készülékbérlet keretében az Előfizető részére: 

- Készülékek konfigurált állapotban történő átadása 
- Szükség esetén a készülékek távoli hozzáféréssel történő átkonfigurálása 
- Meghibásodás esetén a készülékek garanciális javítása 

A javítás időtartamára cserekészülék biztosítása. 

A Felek az Előfizetői Szerződés lehetetlenülésének tekintik az ÁSZF-ben szabályozottakon túl azt az esetet is, ha a Szolgáltató és az 
Opennetworks közötti szerződés bármely okból megszűnik.  

Ha az Előfizető az Előfizetői Szerződést annak határozott időtartama alatt felmondással megszünteti, vagy okot ad a Szolgáltató általi 
azonnali hatályú felmondásra, köteles a Szolgáltatónak megfizetni a határozott időtartamból hátralévő időre számított díjak összegét, 
valamint a határozott időtartamból hátralévő időszakra járó bérleti díjak összegét.  

Szolgáltató részéről a készülékbérleti jogviszony azonnali hatályú felmondási okának minősül, ha az Előfizető a bérleti díjat írásbeli 
felszólítás ellenére sem fizeti meg 8 napon belül, vagy második alkalommal esik fizetési késedelembe. A készülékbérleti jogviszony a Felek 
külön jognyilatkozata nélkül megszűnik továbbá abban az időpontban, ha az Előfizetői Szerződés bármilyen okból megszűnik. A 
készülékbérleti jogviszony megszűnése esetén az Előfizető köteles a végberendezéseket a Szolgáltató birtokába 3 munkanapon belül 
visszaadni.  

A bérelt végberendezések az Opennetworks tulajdonát képezik, azokat kizárólag az Előfizető használhatja a Szolgáltatás igénybe vételéhez 
kapcsolódóan. A végberendezés nem rendeltetésszerű használatából, megrongálásából, harmadik személy részére történő átruházásából 
származó valamennyi esetleges kárát a Szolgáltató jogosult az Előfizetőre hárítani. A készülék jelen szerződés megkötésekor figyelembe 
vett listaárai (a feltüntetett díjak az ÁFA (27%) összegét nem tartalmazzák):  

Cisco SPA500S: 20 680 Ft; Cisco SPA500DS: 37 950 Ft; Cisco SPA301G2: 18 040 Ft; Cisco SPA303G2:27 170 Ft; Cisco SPA501G: 29 370 Ft; 
Cisco SPA502G: 35 640 Ft; Cisco SPA504G: 41 030 Ft; Cisco SPA508G  48 840 Ft; Cisco SPA509G: 52 030 Ft; Cisco SPA525G2: 79 200 Ft; 
Cisco SPA512G: 42 130 Ft; Cisco SPA514G: 47 520 Ft; Siemens Gigaset A510IP: 17 930 Ft; Cisco PA100 EU tápegység: 3 300 Ft; Cisco SPA112 
 17 710 Ft 

A szolgáltatás valamennyi egyéb feltételét az ÁSZF a SIP Trunk szolgáltatáshoz kapcsolódóan szabályozza.  

 

A jelen szerződés a SIP Trunk előfizetői szerződésében megjelölttel egyező határozott időtartamra jött létre. Előfizető a jelen szerződésben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a VPBX SOHO szolgáltatást, illetve a hozzá kapcsolódó SIP Trunk szolgáltatást a SIP Trunk szolgáltatás 
előfizetői szerződésében megjelölt határozott időtartam alatt igénybe veszi. Előfizető vállalja továbbá, hogy ha akár ezen szerződést, akár 
a SIP Trunk  szolgáltatásra vonatkozó szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, vagy okot szolgáltat azok bármelyikének a 
Szolgáltató általi felmondására, az a jelen szerződés megszegésének minősül, továbbá a SIP Trunk szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
megszűnése esetén a jelen szerződés is minden további jognyilatkozat nélkül, azzal azonos időpontban megszűnik, és ezekben az esetekben 
köteles a határozott időtartamból hátralevő időre a Szolgáltatónak járó havidíjakat és bérleti díjakat kötbérként 30 napon belül megfizetni 
a Szolgáltató részére, köteles továbbá megtéríteni a Szolgáltatónak a kötbért meghaladó kárát. 

 

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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9. Bussiness Office Nethez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások adatlapja és Igénybejelentő adatlap a .hu közdomainek alá történő 

internet domain delegálás igényléséhez (kiegészítő szolgáltatás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy  

 a domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;  

 a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;  

Kiegészítő szolgáltatások: 

 regisztráció / átvétel:  

A választott domain név:  

Kiegészítő: 

Szolgáltatás időtartama: 

  Határozatlan 

  1 éves  

  2 éves 

  3 éves 

 alapszerződéssel megegyező 

[   ] Új igény?    [   ] Prioritásos új igény?    [  ] Módosítás  Oka: Áthozatal 

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám: 

Mely közdomain alá kéri a delegálást:  
[ X ] .hu közdomain    [   ] második szintű közdomain, mégpedig:   

Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy magánszemély személyi(igazolvány) 
száma):  

Igénylő jogi státusza: jogi személy (Kft.) 

Igénylő teljes neve -magyarul:  
 

Szervezet esetén angolul: 

Igénylő 

 postai címe: 

 telefonszáma:  

 telefaxszáma: 

 email címe: 

Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik Igénylőtől): 

 neve:  

 postai címe: 

 telefonszáma:  

 telefaxszáma: 

 e-mail címe:  

Ellenőrzött domain* 

Kijelentem, hogy a kiegészítő szolgáltatásokat ellenőrzött domain mellé kívánom igénybe venni. Ellenőrzött 
domain -nek minősülinden olyan domain, amit nem a Szolgáltató regisztrált vagy hozott át, azaz a karbantartását 
sem a Szolgáltató végzi. A megrendelés csak abban az esetben érvényes, amennyiben az  Ellenőrzött domain 
nyilatkozat aláírt példányát az Előfizető csatolta a megrendelési adatlaphoz.  Ellenőrzött domain név/nevek: 

 ……………………………………………………………    …………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………    …………………………………………………………… 
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 tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és 
a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;  

 a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és 
tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a 
Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a 
Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;  

 szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok 
nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;  

 az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam. 

*Nyilatkozat  az ellenőrzött domain szolgáltatás mellé megrendelhető szolgáltatások  igénybevételéhez: 

Alulírott (Megrendelő / Előfizető ) kijelenti, valamint elfogadja és kifejezetten tudomásul veszi az alábbiakat: 

  

………………………………………………………………  

………………………………………………………………  

………………………………………………………………  

………………………………………………………………  

domain(ek) -  továbbiakban ellenőrzött domain - tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a  Vodafone Magyarország zrt. és 
alvállalkozói (a továbbiakban Szolgáltató) ügyviteli rendszerében felvihesse az ellenőrzött  domain(eke)t , továbbá az előfizető kérésére 
szolgáltatásokat rögzítsen ezekhez az ellenőrzött domain -ekhez. (Webtárhely, e-mail és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások). 

A megrendelési adatlapon megjelölt kiegészítő szolgáltatások nyújtásának az előfeltétele, hogy a felsorolt domainek előzetesen regisztrálva 
lettek és előírásszerűen működnek.     

Tekintettel arra, hogy a fentiekben felsorolt ellenőrzött domain(ek) karbantartását, a név szervereket (un. NS - nameserver) nem a 
Szolgáltató biztosítja, ezért a domain és a hozzá megrendelt szolgáltatásoknak (Webtárhely, e-mail és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások) a 
domain regisztrációjával, fenntartásával és működésével kapcsolatos zavarok és hibák miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató  minden 
kártérítési felelősséget kizár.   

Minden a felsorolt ellenőrzött domain-(ekk)el kapcsolatos hibaelhárítás és ügyintézés a domain tulajdonosának a hatásköre és felelőssége, 
amit a domain regisztrátoránál, illetve karbantartójánál kell kezdeményezni és elvégeztetni.  

A jelen nyilatkozatban felsorolt ellenőrzött domain(ek) használatából  adódó bármilyen kár, károkozás a domain tulajdonosát és az ahhoz 
megrendelt szolgáltatások (Webtárhely, e-mail szolgáltatás) előfizetőjét terheli, a Szolgáltató felelőssége kizárt. 

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Igénylő képviselőjének neve 
Cégszerű aláírás 

 
Az igényt átvevő aláírása 
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10. Optikai sötétszál bérlet szolgáltatás (kiegészítő szolgáltatás) 

„A” végpont helye:   

Interfész:    

„B” végpont helye:  

Interfész:    

Huzalszám (2h/4h):  

Szálpárok száma:  

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege:  

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj:  

Szolgáltatás egyszeri díja:  

Szolgáltatás havi előfizetési díja:  

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 99,5% 

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés 
Előfizető által aláírt példányának a Szolgáltató által történő 
átvételétől számított 

 

………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Sötétszál bérleti szolgáltatás alapján a Szolgáltató, mint Bérbeadó az Előfizető, mint Bérlő számára optikai szálak bérletét biztosítja az alábbi műszaki 
jellemzők szerint: 

Jellemzők Értékek 

csatlakozó csillapítás ≤ 0,5dB @1310nm 

csatlakozó csillapítás ≤ 0,5dB @1550nm 

kilometrikus csillapítás ≤ 0,38dB @1310nm 

kilometrikus csillapítás ≤ 0,25dB @1550nm 

átlag kötéscsillapítás ≤ 0,15dB @1310nm 

átlag kötéscsillapítás ≤ 0,15dB @1550nm 

egy szálon mért kötéscsillapítások átlaga ≤ 0,08dB @1310nm 

egy szálon mért kötéscsillapítások átlaga ≤ 0,08dB @1550nm 

A Bérbeadó gondoskodik hálózata és berendezései biztonságos üzemeltetéséről, karbantartásáról, rendeltetésnek megfelelő használhatóságáról, 
meghibásodás esetén mielőbbi javításáról.  

A hibaelhárítás a hibabejelentést követő 8 (nyolc) órán belül elkezdődik. A vállalt hibalehárítási határidő: végleges hibaelhárítás 24 (huszonnégy) órán 
belül.  

a.) Amennyiben naptári hónaponként (ahol az első hónap tört hónap) a Bérbeadónak felróhatóan a havi működési idő 0,02 (kétszázad) %-át meghaladó 

üzemidő kiesés fordulna elő, a Bérbeadó a tárgyhóra vonatkoztatva a 0,02 (kétszázad) %-ot meghaladó üzemidő kiesésre eső bérleti díj tízszeresét, de 

maximum a tárgyhavi bérleti díj összegének megfelelő mértékű kötbért tartozik fizetni a Bérlő részére. 

b.) Amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott hibaelhárítási időt a Bérbeadó túllépi, késedelmes teljesítés címén a túllépés minden megkezdett 
órája után az üzemidő kiesésre eső bérleti díj tízszeresét, de maximum a tárgyhavi bérleti díj összegének megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni a 
Bérlő részére. 

A fenti a.) és b.) pontok közül a Bérlő számára a mindenkor kedvezőbbet kell figyelembe venni. A kötbér maximuma a bérleti díj éves összegének 20 (húsz) 
%-a. 
A Bérbeadó igazoltan elháríthatatlan külső ok, vagy jogszabály alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedések (Vis Maior) esetén 

következmények nélkül szüneteltetheti az optikai szál rendelkezésre állását. A hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt elkerülhetetlenül 

szükséges szüneteltetés csak a Bérlővel történt előzetes egyeztetést követően lehetséges. 

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 
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Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 

11. Wifi pont üzemeltetési szolgáltatás (kiegészítő szolgáltatás) 

Szolgáltatás megnevezése Havi díj (nettó) 

 Wifi Hotspot (x / x Mbit/s) Ft/hó 

 Wifi hálózat (x / x Mbit/s) 
 MX tűzfal  

Ft/hó 
Ft/hó 

 Kültéri Wifi hálózat (x / x Mbit/s) 
 MX tűzfal 

Ft/hó 
Ft/hó 

Egyéb díjak 

Egyszeri díj Ft 

Egyéb műszaki paraméterek 

Egy végponton elérhető garantált sávszélesség  

Lefedett területen rendelkezésre álló minimális térerősség  

Egyidejű kliensek száma:  

Szolgáltatáshoz szükséges eszközök 

Eszköz megnevezése db Megjegyzés 

Cisco Meraki MR18 típusú Beltéri Access Point     

Cisco Meraki MR26 típusú Beltéri Access Point     

Cisco Meraki MR32 típusú Beltéri Access Point              

Cisco Meraki MR34 típusú Beltéri Access Point     

Cisco Meraki MR66 típusú Kültéri Access Point     

Cisco Meraki MR72 típusú Kültéri Access Point     

Cisco Meraki MS220-8 PoE Switch     

Cisco Meraki MS220-8P PoE Switch     

Cisco Meraki MS220-24 PoE Switch     

Cisco Meraki MS220-24P PoE Switch     

Cisco Meraki MS220-48 PoE Switch     

Cisco Meraki MS220-48LP PoE Switch     

Cisco Meraki MS220-48FP PoE Switch     

Cisco Meraki MX64 Security Appliance (központi tűzfal)     

Cisco Meraki MX64W Security Appliance (központi tűzfal)     

Cisco Meraki MX80 Security Appliance (központi tűzfal)     

Cisco Meraki MX100 Security Appliance (központi tűzfal)     

Cisco Meraki MX400 Security Appliance (központi tűzfal)     

Cisco Meraki MX600 Security Appliance (központi tűzfal)     

Szolgáltatás hozzáférési pont címe  
(irányítószám, helység, utca / házszám / lépcsőház / emelet / ajtó): 

 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

Szolgáltatás kiépítésének határideje a jelen szerződés az Előfizető 
által aláírt szerződés Szolgáltató által történő átvételétől számított: 

………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  
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Wifi pont üzemeltetési szolgáltatás alapján a Szolgáltató wifi eszközt telepít és üzemeltet az Előfizető által meghatározott szolgáltatás hozzáférési ponton, 
az Előfizető saját vezeték nélküli hálózata létrehozása céljából, melynek alapján az Előfizető által meghatározott felhasználói kör (látogatók, munkatársak, 
teljes nyilvánosság …stb.) a saját telekommunikációs eszközével igénybe tudja venni az Előfizetőnek a Szolgáltatónál külön szerződés alapján biztosított 
internet hozzáférési (MLLI) lehetőségét.  

Wifi szolgáltatás esetén a Szolgáltatónak az elektronikus hírközlési szolgáltatásokért viselt felelőssége az MLLI szolgáltatás átadási pontjáig terjed.  

A WIFI lefedettséget a Szolgáltató költséghatékony módon Cisco Meraki rendszer telepítésével valósítja meg. A Meraki rendszer teljes mértékben felhő 
alapú kommunikációra és távoli menedzsmentre épül. Ennek köszönhetően a rendszerhez saját kontroller hardver eszköz telepítésére nincsen szükség, a 
Cisco a teljes kontroller funkcionalitást felhő alapú menedzsmenten keresztül biztosítja. A felhő alapú szolgáltatások licenszhez kötöttek, ezeket a 
licenszeket a szerződés időtartama alatt a szolgáltató biztosítja. A Wifi rendszer a következő hardver elemekből áll: a rádiós lefedettséget biztosító access 
point-ok (AP), valamint több AP esetén a forgalom aggregálásához szükséges hálózati elosztó eszközök (switchek). Az AP-k tápellátást igényelnek, ez 
történhet helyi betáplálással, vagy ha a távolságok lehetővé teszik, távtáplálással az aggregációs switchből. Az áramellátás biztosítása az Előfizető 
felelőssége saját költségén. Az AP-k és a switch között legalább Cat5e kategóriájú UTP kábelre van szükség, ez lehet az előfizető meglévő hálózata, vagy 
igény esetén a Vodafone a szolgáltatás telepítésével egy időben külön díj ellenében kiépíti. A telepített Meraki WiFi rendszer segítségével lehetőség van 
többféle profil, külső és belső hálózati csatlakozás, valamint vendég hálózat létrehozására is. A szolgáltatás használati feltételeit az Előfizető határozza 
meg, melynek minden felmerülő következménye az Előfizetőt terheli.  

Előfeltételek, melyek biztosítása az Előfizető kötelezettsége, saját költségén: 

 MLLI hozzáférés létesítése a Szolgáltatóval; 

 Minden esetben az Előfizető köteles saját költségén beszerezni az eszköz felszereléséhez szükséges telepítési engedélyeket, hozzájárulásokat. 
Több telepítési lehetőség esetén az Előfizető kifejezett hozzájárulást adja bármelyik műszaki megoldáshoz, azt szerződésszerű teljesítésként 
fogadja el;  

 Beltéri POE tápfeladó Szolgáltató általi elhelyezéséhez és az optikai beálláshoz az Előfizető – a Szolgáltató ilyen igénye esetén - köteles szekrényt 
létesíteni. Erre a helyre biztosítja az Előfizető saját költségén a 230V áramellátást is. 

Ha az Előfizető internet hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződése bármely okból megszűnik, azzal egyidejűleg a jelen szerződés is 
megszűnik a Felek további jognyilatkozata nélkül. 

A megvalósuló Cisco Meraki rendszer műszaki üzemeltetését a Szolgáltató végzi távoli hálózati elérés segítségével az alábbiak szerint: 

A Szolgáltató a Cisco Meraki rendszer hardver elemeinek és az általa kiépített belső kábel hálózatnak az üzemeltetését végzi, valamint biztosítja a WiFi 
szolgáltatáshoz az  internet szolgáltatást külön szerződés alapján. A Szolgáltató a bérelt vonali internet szolgáltatás valamint az aggregációs eszközök 
meghibásodása esetén 8 órás hibaelhárítást vállal, a WiFi hozzáférési pontok (Access Point) meghibásodása esetén pedig a következő munkanap végéig 
elvégzi a telepített eszközök vagy a belső hálózat hibájának kijavítását. 

Az üzemeltetésnek része a rendszertámogatási tevékenység, amelynek során a Szolgáltató a felmerülő kisebb – kiszállással és hardver módosítással nem 
járó – változtatási, módosítási kéréseket beállítja a Wifi hálózaton.  A rendszertámogatás munkaidőben, havi 1 óra erejéig díjmentesen vehető igénybe. 
Ezt meghaladó időigényű üzemeltetési, support vagy beállítási igényeket a Szolgáltató külön megrendelés alapján, külön díj ellenében végez. A Szolgáltató 
tartalékeszközt nem tart rendelkezésre. 

A szolgáltatás a fenti táblázatban meghatározott számú egyidejű kliens kiszolgálására méretezett.  Az Előfizető vezeték nélküli hálózatához csatlakozott 
felhasználói eszközök az Előfizető által igénybe vett MLLI szolgáltatási csomag megadott maximális sávszélességén, illetőleg az adott csomaghoz rendelt 
átvihető adatmennyiségén osztoznak egymás között, így az Internet szolgáltatás minőségi mutatóit és tartalmát a Szolgáltató továbbra is az MLLI 
szolgáltatást biztosító eszköz kimeneti portján garantálja. Az adatok mennyiségének, a csatlakozó kliensek számának, a hozzáférés kihasználtságának 
növekedésével, így különösen az egyidejű kliensek számának növekedésével  egyenes arányban csökkennek a hozzáférés „érzékelhető” műszaki jellemzői. 
Továbbá, a vezeték nélküli átviteli sebességet lényegesen befolyásolhatják a környezetében található más vezeték nélküli (WiFi) eszközök zavaró hatásai, 
a nem WiFi eszközök által generált zavarok és interferencia, valamint a telepítés helyéül szolgáló épület vagy környezet egyedi fizikai adottságai. Az ezen 
hatások miatti esetleges átviteli sebesség csökkenés a Szolgáltatótól független tulajdonság, mely jelenséget a Felek nem tekintik hibának. 

Szolgáltató az eszközök beüzemelését követően lefedettségi térképet ad át az Előfizető számára. Szolgáltató kizárólag a térkép által lefedettnek minősülő 
területeken vállal felelősséget a szolgáltatás …. % rendelkezésre állásáért.   

A hálózati támadások kivédése érdekében egy valós idejű behatolás-védelmi rendszer működik minden hozzáférési pontban (AP), amely egy rosszindulatú 
támadás esetén előre definiált folyamatot indít el és riasztást küld az üzemeltetés számára.  

A WiFi hálózathoz a kiegészítő szolgáltatásként MX… sorozatú tűzfal eszköz(ök) telepítésére is lehetőség van a magasabb szintű tartalom-, forgalom- és 
alkalmazásszűrések megvalósításához. Wifi Hotspot termék esetén ez a kiegészítő szolgáltatás nem vehető igénybe. Az MX sorozatú tűzfalak támogatják a 
helyi adatkezelési szabályok és a biztonsági architektúra kialakítását, az Internet forgalom monitorozását és szűrését. A tartalom-, forgalom és 
alkalmazásszűrések konfigurálásához az előfizető biztosítja a korlátozandó tartalmak, forgalmi irányok, portok és alkalmazások listáját, a Szolgáltató pedig 
az első alkalommal ezeket a rendszerben konfigurálja. A rendszer élesztését követően a további tűzfal konfigurációs módosításokat és a működési 
statisztikák készítését az előfizető maga végzi egy adminisztrátor szintű hozzáférés segítségével. A Szolgáltató a tűzfal beállításokon minden naptári 
hónapban egyszer változtat az Előfizető írásban történt kérésére, a szokásos havi üzemeltetési idő keretében. 

A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az internet hozzáférés wifi eszközön keresztül történő megosztása a fenti intézkedések ellenére is biztonsági 
kockázatokat hordoz, melyek nem küszöbölhetők ki teljes mértékben.  A Szolgáltató nem felelős az Előfizető, illetve a kliensek által a hozzáférés 
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használatával végzett tevékenységért, a továbbított adatok tartalmáért, azok biztonságáért, az adattovábbítás hibájáért és adatvesztésért. A Szolgáltató 
kizárólag a fentiekben ismertetett – MX tűzfal esetén kifejezetten csak a meg is rendelt - biztonsági tevékenységet végzi. Harmadik személy által a 
fentiekből eredően a Szolgáltatóval szemben támasztott igényekért az Előfizető köteles közvetlenül helytállni, illetve köteles a Szolgáltatót ezzel 
kapcsolatban ért minden kárt haladéktalanul megtéríteni. Az Előfizető felelős azért, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevételekor elfogadja annak 
Felhasználási Feltételeit (Részletesen 3. számú Melléklet), az Előfizető pedig felelős a Felhasználási feltételekben rá vonatkozó kötelezettségek 
betartásáért. Előfizető tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek alapján a felhasználók személyes adatait nem kezeli. Amennyiben az Előfizető 
bármely célból a felhasználók személyes adatait kezelni kívánja, önállóan felelős azért, hogy erre a jogszabályi feltételeknek megfelelően kerüljön sor. 

A Szolgáltató nem biztosítja az elhelyezett eszközök őrzését. A Szolgáltató nem felelős azokért az üzemkiesésekért, amelyek az eszközök eltulajdonításából, 
megrongálásából vagy hasonló jellegű, illetéktelen személyek általi működésképtelenné tételéből erednek. Ezeket az eseteket a Felek – az elhelyezés 
természetéből és az őrzés megoldhatatlanságából eredően – nem tekintik hibának, így ezekre a fenti hibaelhárítási határidő sem alkalmazható. 

Áthelyezés – ideértve a Szolgáltatás Hozzáférési Pont, valamint bármely egyéb eszköz áthelyezését is – csak az ÁSZF szerinti áthelyezési feltételek fennállása 
esetén lehetséges.  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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12. Hotel TV szolgáltatás  

Szolgáltatás hozzáférési pont  
címe (irányítószám, helység, utca / házszám / lépcsőház / 
emelet / ajtó): 
helyrajzi száma: 

 

Hozzáférés előfizetői státusza: Bérlő                            Tulajdonos  

Hozzáférési pont jellege: Új kiépítés                    Módosítás  

Előfizető saját fejállomással rendelkezik: Igen                            Nem                             

Szolgáltató által vállalt éves rendelkezésre állás: 
(a fejállomásra) 

99,5% 

Szolgáltató által vállalt hibaelhárítási idő: 
(a fejállomásra) 
A hibaelhárítási határidő az Előfizető külön megrendelése 
alapján kiépített belső hálózatra nem vonatkozik. 

8 óra 

Csatlakozás kiépítésének határideje az Előfizető által aláírt 
szerződés Szolgáltató által történő átvételétől számított  

………… nap 

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja:  

Igényelt Hotel TV csomag Egyszeri díj (Ft Havi díj (Ft)/ 

Digitális Hotel TV csomag /szoba 

 Start csomag 

 Basic csomag 

 Pro csomag 

 Nettó listaár Nettó listaár 

……...db   

 Nettó kedv. ár Nettó kedv. ár 

……...db   

Analóg Hotel TV csomag /szoba 

 Start csomag 

 

 Nettó listaár Nettó listaár 

……...db   

 Nettó kedv. ár Nettó kedv. ár 

….…..db   

Kiegészítő csomag(ok) /szoba 

(kizárólag digitális hotel TV csomag mellé 
igényelhető) 

 

Egyszeri díj (Ft) Havi díj (Ft) 

 

 HD csomag 

 Nettó listaár Nettó listaár 

……...db   

 Nettó kedv. ár Nettó kedv. ár 

….…..db   

 

 Külföldi csomag 

 Nettó listaár Nettó listaár 

……...db   

 Nettó kedv. ár Nettó kedv. ár 

….…..db   

Kiépítési díj:   - 

Fizetendő díjak összesen:   
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A Hotel TV szolgáltatás alapján a Szolgáltató IP alapú fejállomást telepít és üzemeltet az Előfizető számára, és azon – vagy ha az Előfizető 
saját fejállomással rendelkezik, akkor az Előfizető saját fejállomásán - az alábbi csomagok szerinti televíziós műsorok (a továbbiakban: 
„Csatornák”) elérhetőségét biztosítja bérelt vonali adatkapcsolaton keresztül a szolgáltatás-nyújtás helye szerinti közforgalmú helyiség (a 
továbbiakban: “Létesítmény”) szobáiban, továbbá egyes, az alábbiakban meghatározott Csatornák esetében a Létesítmény közös 
használatú helyiségeiben is. 

Felek a közöttük létrejövő egyedi előfizetői szerződés – a továbbiakban: Szerződés – részeként, a Szolgáltató általános szerződési 
feltételeinek – a továbbiakban: ÁSZF – rendelkezéseitől a 2003. évi C. törvény – a továbbiakban: Eht. – 127. § (4) bekezdése alapján a 
szolgáltatás specialitása miatt, az Előfizető javára és az Előfizető kérésére egyező akarattal eltérnek. 

Felek megállapodnak és Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult az ÁSZF szabályainak megfelelően a 
csatornakínálatot egyoldalúan módosítani, mely esetben az Előfizető jogait az ÁSZF tartalmazza. 

Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF rendelkezéseitől eltérően, annak kiegészítéseként a Szerződésre vonatkozóan, az alábbiakat rendelik 
alkalmazni: 

a.) Felek megállapodnak, hogy egy telepítési címre Szolgáltató egyféle csomagot biztosít Előfizető részére.  
b.) Felek megállapodnak, hogy a DVR és VOD szolgáltatások, valamint interaktív játékok igénybevételére a szolgáltatás igénybevétele során 

nincs lehetőség.  
c.) Felek megállapodnak, hogy Előfizetői Hozzáférési Pontnak  

 c1: ha az Előfizető saját fejállomással rendelkezik, akkor az Előfizető által a Szolgáltatótól igénybe vett bérelt vonal (MLLN) 
szolgáltatást biztosító eszköz kimeneti pontja; 

 c2:  ha a fejállomást a Vodafone telepíti és üzemelteti, akkor a fejállomás kimeneti pontja 
minősül. Az Előfizetői Hozzáférési Pontot követően a belső hálózat kiépítése és üzemeltetése (ezek elvégzése és költségei) Előfizetőt 
terheli, arra Szolgáltató csak külön megrendelés esetén és külön díj fejében köteles. Az Előfizetői Hozzáférési Ponttól az  Előfizető 
kizárólag a Létesítmény szobáihoz és kizárólag a Előfizetői Szerződésben és mellékleteiben meghatározott számú szobához juttathatja 
el a Szolgáltatótól átvett műsorjelet, kivéve a „public yes” jelölésű Csatornákat, amelyeket a Létesítmény nyilvános közös használatú 
helyiségeihez is jogosult eljuttatni. Előfizető saját felelősségére és költségére köteles gondoskodni a belső hálózata olyan védelméről, 
ami megakadályozza, hogy a műsorjelhez illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Felek rögzítik, hogy ez a védelmi kötelezettség nem 
azonos az alábbi d) pontban meghatározott műszaki feltételek teljesítésével, hanem ahhoz képest fizikai, műszaki, logikai és jogi 
többletkötelezettségeket jelent. Az Előfizető köteles az erre vonatkozó intézkedéseit a Szolgáltatónak bemutatni, a Szolgáltató pedig 
jogosult a védelem betartását és a műsorjel engedélyezettek szerinti felhasználását ellenőrizni, információk kérése és helyszíni 
ellenőrzés útján. A Csatornák műsora a Létesítmény szobáitól eltérő helyiségben - a „public yes” jelölésű Csatornákat kivéve -  nem 
jeleníthető meg és a szobában rendeltetésszerűen tartózkodók (pl. hotel esetében szállóvendégek, kórház esetében betegek, kollégium 
esetében diákok …stb.) szobában folytatott felhasználásán kívül harmadik személyek számára semmilyen formában nem tehető 
hozzáférhetővé. Az Előfizető nem jogosult a szolgáltatást csak egyes szobákra vagy csak egyes csatornákra vonatkozóan igénybe venni, 
az Előfizető ilyen igénye vagy gyakorlata esetén is a teljes szobaszám alapján köteles a szolgáltatás díját megfizetni. Sem az Előfizető, 
sem a szobában rendeltetésszerűen tartózkodók nem jogosultak a műsorjelet átalakítani, annak tartalmát megváltoztatni, azt másolni, 
rögzíteni, többszörözni.  

 
Az Előfizető jogosult a lenti táblázatokban „public yes” módon megjelölt Csatornákat a Létesítmény közös használatú helyiségeiben is 
megjeleníteni. Közös használatú helyiségnek minősül a jelen rendelkezés szempontjából a Létesítmény azon belső vagy külső tere, amely 
elsősorban a Létesítményt látogatók Létesítményen belüli tartózkodására szolgál (pl. hall, lobby, bár, étterem, könyvtár, terasz, 
kerthelyiség …stb.). A „public yes” jelölésű Csatornák körét a Szolgáltató jogosult egyoldalúan bármikor megváltoztatni, az Előfizető 
ezzel kapcsolatban nem jogosult semmilyen igényt támasztani Szolgáltatóval szemben. Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy 
nem fog olyan Csatornát megjeleníteni a Létesítmény közös használatú helyiségeiben, amelynek megjelenítése a lenti táblázat szerint 
nem megengedett („public no”).  
 
A fenti tilalmak megsértése esetén az Előfizető azonnali, közvetlen és teljes kártérítési felelősséggel tartozik, , függetlenül attól, hogy a 
szerződésszegésre szándékos vagy gondatlan magatartása eredményeképpen került sor, azzal továbbá, hogy szerződésszegésenként 
1.000.000,-Ft kötbér megfizetésére is köteles. A Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, aki tudomásul veszi, hogy a fentiek megsértéseként 
előálló következményi károk kiterjednek a Csatornák műsorának és az abban szereplő műveknek a jogosultjai által támasztható 
igényekre, a Szolgáltatóval kötött műsorelosztási szerződések megszegése esetén érvényesíthető igényekre és az ezekkel kapcsolatos 
valamennyi költségre, továbbá a Szolgáltató elmaradt hasznára és felmerülő költségeire, ideértve valamennyi esetben a sérelemdíjat 
is.Előfizető tudomásul veszi  továbbá, hogy szerződésszegő magatartásának büntetőjogi következményei is lehetnek.  

 
d.) Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az Előfizető belső hálózatának az alábbi műszaki feltételeknek kell 

megfelelnie: 
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o Létesítmény hálózati paramétereivel szembeni elvárások 

 Előírt jelszintkülönbség a Vodafone házátadási pontja (saját hálózat csatlakozási pontja), és a médiabox bemeneti pontja (saját 
belső hálózat végpontja) között: 0 dB,  a 108 - 750 MHz-es sávban.  

 Legalább háromszorosan (fólia-harisnya-fólia) fedett minimum 60% harisnya árnyékoltságú RG6-os vagy RG11-es koaxiális 
kábel használata. 

 F csatlakozós, fémházas elosztó szerelvények használata. 

 Fémházas erősítők használata, melyek zajtényezője kisebb mint 9 dB." 

 A hálózati végpontokon mért minőségi mérőszámoknak meg kell felelnie az MSZ EN 50083/1-10 szabványban foglaltaknak. 

o Televízió 

 Analóg Hotel TV szolgáltatás igénylése esetén nincs külön követelmény a televízió készülékeket illetően. 

 Digitális Hotel TV szolgáltatás igénylése esetén a televízió készülékeknek alkalmasnak kell lenniük DVB-C szabvány szerinti jelek 
fogadására. 

A szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltató által biztosított eszközök – ide nem értve a külön szerződés alapján az Előfizető megrendelésére 
kiépített belső hálózatot - a Szolgáltató tulajdonában maradnak.  

A bérelt vonali adatkapcsolat a Hotel TV szolgáltatás esetében nem minősül önálló szolgáltatásnak, ezért a Hotel TV szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés bármely okból  való megszűnése esetén a bérelt vonali adatkapcsolatot is megszünteti a szolgáltató. A bérelt vonali 
adatkapcsolatot az Előfizető kizárólag a Hotel TV szolgáltatás igénybevételéhez használhatja. 

A Szolgáltatás igénybevételének feltételei ez Előfizető részéről: 

 Ha a Szolgáltatást saját fejállomással kívánja igénybe venni, akkor olyan fejállomással kell rendelkeznie, mely tudja kezelni a 
Vodafone által adott jel formátumot; 

 Digitális Hotel TV csomag választása esetén a Létesítmény szobáiban digitális adás fogadására alkalmas televíziókészülékekkel 
rendelkezzen; 

 Az Előfizető belső hálózata a fenti d) alpontban foglalt feltételeknek feleljen meg; 

 Analóg Hotel TV csomag választása esetén a Létesítmény szobáiban analóg adás fogadására alkalmas televíziókészülékekkel 
rendelkezzen; 

 a szolgáltatás csak a Létesítmény teljes szobaszámára vehető igénybe és tartható fenn; 

 a csomagok tartalmának mindenkor legalább az Hotel TV Start csomag összeállítást kell tartalmaznia.  

Felek megállapodnak a Hotel TV szolgáltatás csomagjának alábbi csatornakiosztásában: (ami nem szükséges törlendő!) 

1. Digitális Hotel TV csomagok 

Csomag 
Tematika Sorszám Program Nyelv 

„Public yes” 

„Public no” 

H
o

te
l T

V
 P

ro
 

H
o

te
l T

V
 B

as
ic

 

H
o

te
l T

V
 S

ta
rt

 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 1 M1 (HD)* magyar (HU) „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 2 
M2 / Petőfi TV 

HD* magyar (HU) „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 3 Duna (HD)* magyar (HU) „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 4 Duna World magyar (HU) „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 5 M4 (HD)* magyar (HU) „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 6 Spektrum Home magyar (HU) „Public no” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 7 RTL Klub magyar (HU) „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 8 TV2 magyar (HU) „Public yes” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 9 Spektrum magyar (HU) „Public no” 

Gyerekcsatornák 10 Minimax magyar (HU) „Public no” 

Sport 11 Eurosport 1 magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

Hír- és magazinműsorok 12 ATV magyar (HU) „Public no” 
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Zene 13 Muzsika TV magyar (HU) „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató 
programok 14 Story4 magyar (HU) „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató 
programok 15 Film Mánia magyar (HU) „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató 
programok 16 VIASAT3 magyar (HU) „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 
17 

CBS Reality 
magyar (HU), angol (UK), 

cseh (CZ) „Public no” 

Gyerekcsatornák 
18 

Disney Channel 
magyar (HU), angol (UK), 

cseh (CZ) „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató 
programok 

19 
AXN 

magyar (HU), angol (UK), 
cseh (CZ) „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 
20 Discovery 

Channel 
magyar (HU), angol (UK), 

cseh (CZ) „Public no” 

Sport 21 Sport1 magyar (HU) „Public no” 

Sport 22 Sport2 magyar (HU) „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató 
programok 

23 
Cool TV magyar (HU) „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 

24 National 
Geographic 

Channel magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

Rádió  
MR1 - Kossuth 

Rádió magyar (HU) „Public no” 

Rádió  
MR2 - Petőfi 

Rádió magyar (HU) „Public no” 

Rádió  
MR3 - Bartók 

Rádió magyar (HU) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 25 TLC 
magyar (HU), angol (UK), 

cseh (CZ) „Public no” 

  Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 26 Animal Planet 
magyar (HU), angol (UK), 

cseh (CZ) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 27 Mozi+ magyar (HU) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 28 SuperTV2 magyar (HU) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 29 PRIME magyar (HU) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 30 Comedy Central magyar (HU) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 31 MTV Hungary magyar (HU) „Public no” 

  Zene 32 MTV Hits angol (UK) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 33 
Paramount 

Channel magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

  Gyerekcsatornák 34 Nickelodeon magyar (HU), angol (UK) „Public no” 
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Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 35 Story5 magyar (HU) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 36 Film+ magyar (HU) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 37 RTL+ magyar (HU) „Public no” 

  Hírek 38 Euronews angol (UK) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 39 RTL II magyar (HU) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 42 AMC magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

  
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 43 Galaxy magyar (HU) „Public no” 

    Gyerekcsatornák 44 Baby TV 
angol (UK), német (D), 

francia (FR),holland (NL) „Public no” 

    
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 45 
Sony Movie 

Channel magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

    
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 46 Sony Max magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

    
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 47 
Comedy Central 

Family magyar (HU) „Public no” 

    Gyerekcsatornák 48 Nick Jr magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

    
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 49 Film Cafe magyar (HU) „Public no” 

    Sport 50 
Extreme Sports 

Channel magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 51 TV Paprika magyar (HU), cseh (CZ) „Public no” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 52 Spektrum Home magyar (HU) 

 

„Public yes” 

    Gyerekcsatornák 53 

Megamax 

2019. dec. 31-től 
kivezetésre kerül magyar (HU) „Public no” 

    Gyerekcsatornák 54 Jim Jam magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 55 DTX 
magyar (HU), angol (UK), 

cseh (CZ), orosz (RUS) „Public no” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 56 
Discovery 
Science 

magyar (HU), angol (UK), 
cseh (CZ), orosz (RUS) „Public no” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 57 Nat Geo Wild magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

    
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 58 LifeTv magyar (HU), angol (UK) 

 

„Public yes” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 59 OzoneTv magyar (HU), angol (UK) 

 

„Public yes” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 60 Travel Channel magyar (HU), angol (UK) „Public no” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 61 Da Vinci Learning magyar (HU), angol (UK) „Public no” 
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* HD képes készülék esetén elérhető. 
 

 

2. Analóg Hotel TV csomag  

Hotel TV Start  

Tematika Sorszám Program                                             „Public yes”/„Public no” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 1 M1 „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 2 M2 / Petőfi TV „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 3 Duna „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 4 Duna World „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 5 M4 „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 6 RTL Klub „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 7 TV2 „Public yes” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató programok 8 VIASAT3 „Public no” 

Hír- és magazinműsorok 9 ATV „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató programok 10 Story4 „Public no” 

Zene 11 Muzsika TV „Public no” 

Sport 12 Sport1 „Public no” 

Sport 13 Sport2 „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató programok 14 Cool TV „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató programok 15 AXN „Public no” 

Sport 16 Eurosport 1 „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató programok 17 Film Mánia „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 18 Discovery Channel „Public no” 

Gyerekcsatornák 19 Minimax „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 20 National Geographic Channel „Public no” 

    

 

 

 

 

    Zene 62 Mezzo francia (FR) „Public no” 

    
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 63 RTL Gold magyar (HU) „Public no” 

    
Filmek, sorozatok, szórakoztató 

programok 64 Sorozat+ magyar (HU) „Public no” 

    Zene 65 MTV Rocks angol (UK) „Public no” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 66 Viasat Explorer 
magyar (HU), angol (UK), 

cseh (CZ) „Public no” 

    Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 67 FilmBox magyar (HU), eredeti „Public no” 

    Zene 68 VH1 angol (UK) „Public no” 

    Sport 69 
Fishing & 
Hunting magyar (HU) „Public no”  
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3. HD csomag*: 

 

HD csomag  

Tematika Sorszám Program 
„Public yes”/„Public no” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 1 RTL Klub HD „Public yes” 

Közszolgálati és kereskedelmi csatornák 2 TV2 HD „Public yes” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató programok 3 SuperTV2 HD „Public no” 

Filmek, sorozatok, szórakoztató programok 4 AXN HD „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 5 Spektrum HD „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 6 Discovery Showcase HD „Public no” 

Sport 7 Eurosport 2 HD „Public no” 

Sport 8 Eurosport 1 HD „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 9 
National Geographic Channel 

HD „Public no” 

Hír- és magazinműsorok 10 ATV HD „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 11 HISTORY™ HD „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 12 Travel Channel HD „Public no” 

Sport 13 Sport1 HD „Public no” 

Sport 14 Sport2 HD „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 15 Nat Geo Wild HD „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 16 Animal Planet HD „Public no” 

Ismeretterjesztő- és életmód-csatornák 17 Viasat Nature HD „Public no” 

Gyerekcsatornák 18 Nickelodeon HD „Public no” 

Zene 19 MTV Live HD „Public no” 

   * HD képes készülék esetén elérhető. 

 
 

4. Külföldi csomag  

Külföldi csomag 

Tematika Sorszám Program 
„Public 

yes”/„Public no” 
Nyelv 

Idegen nyelvű hír- és helyi csatornák 1 BBC World News „Public no” angol (UK) 

Hírek 2 Euronews „Public no” angol (UK) 

Idegen nyelvű csatornák 3 Al Jazeera English „Public no” angol (UK) 

Idegen nyelvű csatornák 4 CCTV-4 „Public no” kínai (CHN) 

Idegen nyelvű csatornák 5 ORF 1 „Public no” német (D) 

Idegen nyelvű csatornák 6 ORF 2 „Public no” német (D) 
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Idegen nyelvű csatornák 7 TV Slo 1 „Public no” 
szlovén 
(SLO) 

Idegen nyelvű csatornák 8 ZDF „Public no” német (D) 

Idegen nyelvű csatornák 9 SAT.1 „Public no” német (D) 

Idegen nyelvű csatornák 10 RTL „Public no” német (D) 

Idegen nyelvű csatornák 11 Rai Uno „Public no” olasz (I) 

Idegen nyelvű csatornák 12 KiKA „Public no” német (D) 

Idegen nyelvű csatornák 13 Bloomberg „Public no” angol (UK) 

Idegen nyelvű csatornák 14 Rai News „Public no” olasz (I) 

 

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a fenti csatornakiosztástól a Szolgáltató egyedi igény alapján nem tud eltérni. 

A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltatót terhelő szerzői jogdíjak megfizetéséért a Szolgáltató tartozik felelősséggel. Az 
Előfizető önállóan felelős az általa végzett felhasználási tevékenység (pl. nyilvánossághoz közvetítés) engedélyeztetéséért, így különösen 
annak jogdíja megfizetéséért. 

A szolgáltatás korlátozása esetén az ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy ha az Előfizető saját fejállomással rendelkezik, a korlátozott 
szolgáltatás igénybevétele érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a fejállomását a Szolgáltató utasításai szerint átkonfigurálja. Ennek 
elmaradása esetén a Szolgáltató nem felelős a korlátozott szolgáltatás igénybevételi lehetőségének hiányáért.  

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 
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Szerződésszám: YYMMDD-APAid- OpportunityID-Szerződéstípusa 

 

Vodafone Magyarország zrt.  

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Telefon (Kiemelt ügyfélszolgálat) +36 (1) 288 1788 vagy 1788 

Postacím: 1476 Pf.:303 

vodafone.hu 

 C2 General 

 

 

2. sz. melléklet 

 Díjak, díjkedvezmények 

 
Termék megnevezése 

Kedvezményes 
havi díj (nettó) 

Kedvezmény 
összege (nettó) 

Listaáras havi díj 
(nettó) 

 Business Internet 4/4 Standard   60 000 Ft 

 Business Internet 4/4 Premium   70 000 Ft 

 Business Internet 6/6 Standard   90 000 Ft 

 Business Internet 6/6 Premium   100 000 Ft 

 Business Internet 10/10 Standard   120 000 Ft 

 Business Internet 10/10 Premium   130 000 Ft 

 Business Internet 20/20 Standard   200 000 Ft 

 Business Internet 20/20 Premium   250 000 Ft 

 Business Internet 30/30 Standard   300 000 Ft 

 Business Internet 30/30 Premium   350 000 Ft 

     

 SIP belépési díj 30 csatornáig   40 000 Ft 

 SIP belépési díj 30 csatorna felett   8 320 Ft 

 SIP Trunk havidíja csatornánként   2 000 Ft 

 SIP Account havidíja csatornánként   2 000 Ft 

     

 ISDN2 interfészű szolgáltatás belépési díj   120 000 Ft 

 ISDN30 interfészű szolgáltatás belépési díj   1 100 000 Ft 

 ISDN30 PP100 szolgáltatás, 100 
telefonszámmal 

  
60 000 Ft 

 ISDN2 PP10 szolgáltatás, 10 telefonszámmal   4 000 Ft 

 ISDN2 PP0 szolgáltatás, telefonszámok 
nélkül* 

  
3 200 Ft 

 ISDN2 PMP2 szolgáltatás, 2 telefonszámmal   3 600 Ft 

 ISDN további előfizetői hívószám*   400 Ft 

 ISDN további előfizetői hívószám, 10-es  
csomag 

  
2 000 Ft 

     

 business telefon 1. vonal   4 000 Ft 

 business telefon 2. vonal   4 000 Ft 

 business telefon 300 díjcsomag 1. vonal   6 000 Ft 

 business telefon 300 díjcsomag 2. vonal   6 000 Ft 
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Szerződésszám: YYMMDD-APAid- OpportunityID-Szerződéstípusa 

 

Vodafone Magyarország zrt.  

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Telefon (Kiemelt ügyfélszolgálat) +36 (1) 288 1788 vagy 1788 

Postacím: 1476 Pf.:303 

vodafone.hu 

 C2 General 

 business telefon 500 díjcsomag 1. vonal   7 000 Ft 

 business telefon 500 díjcsomag 2. vonal   7 000 Ft 

 business telefon 1000 díjcsomag 1. vonal   8 000 Ft 

 business telefon 1000 díjcsomag 2. vonal   8 000 Ft 

 fax e-mail Fogadó csomag   1 800 Ft 

 fax e-mail Fogadó-Küldő csomag   2 800 Ft 

 telefon-konferencia 5   600 Ft 

 telefon-konferencia 15   1 200 Ft 

 telefon-konferencia 30   1 600 Ft 

     

 mobilinternet backup 10 GB    20 000 Ft 

     

 M2M szolgáltatás   Ft 

     

 fix IP cím   Ft 

     

 Egyszeri díjak:   Ft 

 Összesen:    
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Szerződésszám: YYMMDD-APAid- OpportunityID-Szerződéstípusa 

 

Vodafone Magyarország zrt.  

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Telefon (Kiemelt ügyfélszolgálat) +36 (1) 288 1788 vagy 1788 

Postacím: 1476 Pf.:303 

vodafone.hu 

 C2 General 

Forgalmi díjak business telefon, business telefon300, business telefon500, business telefon1000 szolgáltatás igénybevétele esetén  

Forgalmi díjak Kedvezményes percdíjak 
Kedvezmény nélküli 

percdíjak 
Kedvezmény értéke 

 nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 Ft  0,00 Ft  0,00 Ft  0,00 Ft  0,00 Ft  0,00 Ft  

Perc díjak             

Helyi hívás* 6,30 Ft 8,00 Ft 6,30 Ft 8,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Kábelhálózaton belüli** 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Belföldi távolsági*** 6,30 Ft 8,00 Ft 9,00 Ft 11,43 Ft 2,70 Ft 3,43 Ft 

Belföldi mobil (T-Mobil, Telenor) 33,80 Ft 42,93 Ft 40,00 Ft 50,80 Ft 6,20 Ft 7,87 Ft 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 18,00 Ft 22,86 Ft 18,00 Ft 22,86 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Nemzetközi I. mobil díjzóna  59,05 Ft 74,99 Ft 59,05 Ft 7,99 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 74,00 Ft 93,98 Ft 74,00 Ft 93,98 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 102,00 Ft 129,54 Ft 102,00 Ft 129,54 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

fax-email küldés, belföld****     6 7,62     

fax-email küldés, nemzetközi****     60 76,2     

telefon-konferencia szolgáltatás 
csomagok 

    

telefon díjcsomag 
szerinti díjazás és 
számlázási mód minden 
konferencia hívás 
résztvevője számára 

    

* Vodafone hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom. 
**  Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
*** Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között létrejött 

beszéd vagy fax forgalom. 
****  Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén. 
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Domain-hez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (határozatlan időre)  

 
Termék megnevezése 

Kedvezményes 
havi díj (nettó) 

Kedvezmény 
összege (nettó) 

Listaáras havi 
díj (nettó) 

 További .hu domain regisztráció egyszeri díja    6000 

 További. hu domain áthozatal egyszeri díja    1000 

 További .hu domain karbantartás havi díja 
domainenként    500 

 domain regisztráció/áthozatal (.com, .org, .eu, .net)  
egyszeri díja   15 000 

 Mini csomag, havi díj   1 400 

 Kis csomag, havi díj   3 000 

 Közép csomag havi díj   6 000 

 Nagy csomag havi díj   9 200 

 Statikus web csomag, havi díj   1 300 

 Dinamikus web csomag, havi díj   1 300 

 weboldal statisztika havidíja   500 

 e-mail tárhely 1. kategória (5 Gb) havi díj   500 

 e-mail tárhely 2. kategória (10 Gb) havi díj   1 000 

 e-mail tárhely 3. kategória (20 Gb) havi díj   4 000 

 e-mail tárhely 4. kategória (50 Gb) havi díj   6 000 

 dinamikus webtárhely 1. kategória (200 Mb) havi díj   1 000 

 dinamikus webtárhely 2. kategória (500 Mb) havi díj   1 500 

 dinamikus webtárhely 3. kategória (1 Gb) havi díj   2 000 

 dinamikus webtárhely 4. kategória (2 Gb) havi díj   3 500 

 dinamikus webtárhely 5. kategória (10 Gb) havi díj   5 000 

 dinamikus webtárhely 6. kategória (20 Gb) havi díj   8 000 

 csoportos e-mail (relay) havi díj   500 

 félre címzett levelek kezelése havi díj   1 000 

 e-mail forward havidíja   500 

 e-mail spam filter havidíja   150 

 mx backup havidíja   2 000 

 Átmenő Spam Filter 1 db havi díja   150 

 Átmenő Spam Filter 10 db havi díja   1 500 

 Átmenő Spam Filter 50 db havi díja   7 500 

 Átmenő Spam Filter 100 db havi díja   15 000 
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Forgalmi díjak ISDN illetve SIP szolgáltatás igénybevétele esetén 

Forgalmi díjak Kedvezményes percdíjak 
Kedvezmény nélküli 

percdíjak 
Kedvezmény értéke 

 nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó 

Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) 0,00 Ft  0,00 Ft  0,00 Ft  0,00 Ft  0,00 Ft  0,00 Ft  

Perc díjak             

Helyi hívás* 4,80 Ft 6,10 Ft 9,00 Ft 11,43 Ft 4,20 Ft 5,33 Ft 

Kábelhálózaton belüli** 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 

Belföldi távolsági*** 4,80 Ft 6,10 Ft 9,00 Ft 11,43 Ft 4,20 Ft 5,33 Ft 

Belföldi mobil (T-Mobil, Telenor) 32,00 Ft 40,64 Ft 40,00 Ft 50,80 Ft 8,00 Ft 10,16 Ft 

Nemzetközi I. vezetékes díjzóna 16,00 Ft 20,32 Ft 18,00 Ft 22,86 Ft 2,00 Ft 2,54 Ft 

Nemzetközi I. mobil díjzóna 57,05 Ft 72,45 Ft 59,05 Ft 74,99 Ft 2,00 Ft 2,54 Ft 

Nemzetközi II. vezetékes díjzóna 72,00 Ft 91,44 Ft 74,00 Ft 93,98 Ft 2,00 Ft 2,54 Ft 

Nemzetközi II. mobil díjzóna 100,00 Ft 127,00 Ft 102,00 Ft 129,54 Ft 2,00 Ft 2,54 Ft 

fax-email küldés, belföld****     6 7,62     

fax-email küldés, nemzetközi****     60 76,2     

telefon-konferencia szolgáltatás 
csomagok 

    

telefon díjcsomag 
szerinti díjazás és 
számlázási mód minden 
konferencia hívás 
résztvevője számára 

    

* Vodafone hálózatból, ugyanazon számozási körzeten belüli, más szolgáltató előfizetője felé irányuló forgalom. 
** Vodafone kábeltelefon szolgáltatást igénybe vevő előfizetők közötti hívások. 
*** Vodafone hálózatból, különböző földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt, más szolgáltató előfizetője között létrejött 

beszéd vagy fax forgalom. 
****  Csomagban foglalt forgalmon felüli használat esetén 

Kelt: Budapest, 20___ év _____________ hó ____ nap 

Előfizető 
 

Vodafone Magyarország zrt. 

 

 

 


