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4. a. sz. Melléklet, Akciós díjak és feltételek 

 
1. Lakossági internetszolgáltatás akciós feltételei 
 
Szolgáltató a 12 hónap határozott időre kötött új SMART Home Internetszolgáltatás egyszeri díjából az alábbi 
kedvezményt biztosítja: 
 

• SMART Home M díjcsomag egyszeri díjából bruttó 6 000 Ft kedvezményt. 
• SMART Home L díjcsomag egyszeri díjából bruttó 12 000 Ft kedvezményt. 

Akció kezdete:   2019.10.01. 
Akció érvényessége:  Visszavonásig 

 
2. Üzleti Internetszolgáltatással együtt igényelt telefonszolgáltatás akciós feltételei 
Szolgáltató minden új SMART Office Internetszolgáltatás mellé megrendelt Üzleti Normál és Üzleti Prémium telefon 
előfizetés árából nettó 50 000 Ft belépési és nettó 1 500 Ft havi előfizetésidíj kedvezményt biztosít az előfizető számára 
a szerződés teljes időtartama alatt. 

Akció kezdete:   2019.10.01. 
Akció érvényessége:  Visszavonásig 

Korábbi e címmel jelzett akció 2019.09.30-al hatályát veszti. 

3. Lakossági Internetszolgáltatással együtt igényelt telefonszolgáltatás akciós feltételei 
Szolgáltató minden új lakossági Internetszolgáltatással együtt rendelt Lakossági analóg telefon előfizetés árából az 
alábbi kedvezményeket biztosítja előfizető számára a szerződés teljes időtartama alatt: 

• Határozatlan idejű telefon előfizetés esetén bruttó 40 000 Ft belépési díjkedvezményt 
• 12 hó hűségidővel vállalt telefon előfizetés mellé bruttó 30 000 Ft belépési díj és bruttó 1 600 Ft havi 

előfizetésidíj kedvezményt. 

Akció kezdete:   2019.10.01. 
Akció érvényessége:  Visszavonásig 

Korábbi e címmel jelzett akció 2019.09.30-al hatályát veszti. 

 
4. Lakossági Internetszolgáltatással együtt rendelt MindigTV Extra, vagy iTV szolgáltatás akciós 
feltételei 
Szolgáltató a lakossági SMART Home internetszolgáltatás és a MindigTV Extra szolgáltatás együttes, 12 hó hűségidővel 
történő megrendelése esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja az előfizető számára a szerződés teljes időtartama 
alatt: 

• Bármely SMART Home díjcsomag havi díjából bruttó 450 Ft kedvezményt. 
• Bármely SMART Home díjcsomag egyszeri díjából bruttó 12 000 Ft kedvezményt. 

Szolgáltató a lakossági CABLE Home internetszolgáltatás és az iTV szolgáltatás együttes, 12 hó hűségidővel történő 
megrendelése esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja az előfizető számára a szerződés teljes időtartama alatt: 

• Bármely CABLE Home díjcsomag egyszeri díjából bruttó 12 000 Ft kedvezményt. 

Akció kezdete:   2019.10.01. 
Akció érvényessége:  Visszavonásig  

Korábbi e címmel jelzett akció 2019.09.30-al hatályát veszti. 

5. Korábbi „Lakossági Internetszolgáltatással együtt rendelt MindigTV Extra és 
telefonszolgáltatás feltételei” akció 2019.09.30-al hatályát veszti. 
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