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7a. sz. melléklet – Akciók, kedvezmények lakossági szolgáltatások 

1. Határozott idő vállalással igényelt lakossági szolgáltatások akciós feltételei: 

Szolgáltató az új, 1 éves határozott idő vállalással kötött lakossági szolgáltatások esetében az alábbi belépési díjkedvezményeket 
biztosítja: 

• Mikró hálózaton  és oszlopsoros kábeltv, vagy optikai hálózaton: 78 000 Ft;  
• Földkábeles kábeltv, vagy optikai hálózaton: 63 000 Ft; 
• LAN hálózaton a Társasházi OpticHome díjcsomagok esetében 50 800 Ft. 

2. Határozott idő vállalással igényelt önálló lakossági internetszolgáltatás akciós feltételei: 

Szolgáltató a SmartHome, CableHome díjcsomag családok és OpticHome M, L és XL díjcsomagok esetében a díjszabásban megjelölt 
havidíjakból 1 éves határozott idő vállalása esetén az alábbi kedvezményt biztosítja előfizető számára: 

• 50% havidíj kedvezményt a szerződés első három (teljes) hónapjában. 

Akció kezdete: 2022.06.01., érvényessége: Visszavonásig 

3. Határozott idő vállalással igényelt önálló lakossági TV-szolgáltatás akciós feltételei 

Szolgáltató az új, 1 éves határozott idő vállalással kötött lakossági televíziós szolgáltatás (TV Home) esetében az alábbi 
díjkedvezményeket biztosítja: 

• A szolgáltatás havidíjából 50% havidíj-kedvezményt a szerződés első három (teljes) hónapjában. 

Akció kezdete: 2022.06.01., érvényessége: Visszavonásig 

4. Lakossági Internetszolgáltatással együtt igényelt telefonszolgáltatás akciós feltételei 

Szolgáltató minden lakossági Internet szolgáltatással együttesen 1 év határozott időre megrendelt analóg telefon szolgáltatásra 
az alábbi kedvezményeket biztosítja előfizető számára a szerződés teljes időtartama alatt: 

• Az telefon szolgáltatás előfizetési díjából 1 600 Ft havidíj kedvezményt. 

Akció kezdete: 2022.03.02., érvényessége: Visszavonásig 
Korábbi e címmel jelzett akció 2022.03.01-el hatályát veszti. 

5. Új, OpticHome díjcsomagokkal együtt rendelt TV Home Családi csomag akciós feltételei 

Szolgáltató új OpticHome M, L, XL internetszolgáltatás és TV Home Családi televízió-szolgáltatás együttes, 12 hó határozott időre 
történő megrendelése esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja az előfizető számára a szerződés teljes időtartama alatt: 

• Az OPTIC Home M, és L díjcsomag estén 990 Ft, OPTIC Home XL díjcsomag esetén 1 490 Ft havidíj-kedvezményt, továbbá 
a TV Home családi csomag díjából 3 000 Ft havidíj-kedvezményt.  

Akció kezdete: 2022.06.01., érvényessége: Visszavonásig 

6. Meglévő OpticHome díjcsomagok mellé rendelt TV-szolgáltatás (TV Home Családi 
csomag) akciós feltételei 

A Szolgáltató az OpticHome M, L, XL díjcsomagok mellé rendelt TV Home Családi díjcsomag 12 hó határozott időre történő 
megrendelése esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja az előfizető számára a szerződés teljes időtartama alatt: 

• A tv-szolgáltatás havidíjából 3 000 Ft havidíj-kedvezményt. 

Akció kezdete: 2022.06.01., érvényessége: Visszavonásig 
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7. Meglévő TV-szolgáltatás (TV Home Családi csomag) mellé rendelt OpticHome 
internetszolgáltatás akciós feltételei 

Szolgáltató a meglévő TV Home Családi díjcsomag előfizetés mellé rendelt OpticHome M, L, XL internetszolgáltatás  12 hó 
határozott időre történő megrendelése esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja az előfizető számára a szerződés teljes 
időtartama alatt: 

• Az internet szolgáltatás havidíjából OPTIC Home M, és L díjcsomag estén 990 Ft, OPTIC Home XL díjcsomag esetén 1 490 
Ft havidíj-kedvezményt.  

Akció kezdete: 2022.06.01., érvényessége: Visszavonásig 

8. Lakossági Internetszolgáltatással együtt rendelt mindigTV PRÉMIUM, vagy iTV 
szolgáltatás akciós feltételei 

Szolgáltató a lakossági SMART Home internetszolgáltatás és a mindigTV PRÉMIUM szolgáltatás együttes, 12 hó határozott időre 
történő megrendelése esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja az előfizető számára a szerződés teljes időtartama alatt: 

• Bármely SMART Home díjcsomag egyszeri díjából 12 000 Ft díjkedvezményt. 

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

• Az iTV szolgáltatás egyszeri díjából 12 000 Ft díjkedvezményt. 

Akció kezdete: 2022.04.01., érvényessége: Visszavonásig  
Korábbi e címmel jelzett akció 2022.03.31-el hatályát veszti. 

 

 

Az akciók nem összevonhatók. 
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