
1. számú melléklet – A Szolgáltatás 
 
 Mikrohullámú: 
 
A szolgáltatás leírása: 
 
A szolgáltatás egy szélessávú, idıben korlátlan rádiós internet szolgáltatás. 
A szolgáltatás a Balaton keleti medencéjében mőszaki feltételektıl függıen igénybe vehetı. 
 

Lákossági 384 kbps 

Sávszélesség Garantált Max 
Feltöltés: 125 Kbps 1 Mb/s 

Letöltés: 125 Kbps 1 Mb/s 

Üzleti 512 kbps 

Sávszélesség Garantált Max 
Feltöltés: 256 Kbps 1,25 Mb/s 

Letöltés: 256 Kbps 1,25 Mb/s 

 
A szolgáltatás használatához szükséges szoftver és hardver eszközök: 
 
A szolgáltatás igénybevételéhez az elıfizetınek rendelkeznie kell az alábbi feltételeknek megfelelı 
számítógéppel, mikrohullámú vevıvel: 
Mikrohullámú vevı szet: 
• Mikrohullámú antenna. 
• Senao beltériegység 
 
Intel kompatibilis számítógép (PC): 
• Microsoft Windows 98SE/ME2000/XP operációs rendszer 
• legalább Pentium II 300 MHz vagy annak megfelelı processzor 
• legalább 64 MB RAM 
• CD meghajtó 
• legalább 50 MB szabad tárhely a merevlemezen 
• RJ-45 csatlakozó felülető Ethernet kártya 
 
Díjak: 

Lákossági 384 kbps 
Egyszeri kiépítési díj Siófok területén:     25.000 Ft-tól (Helyszín függı)  

Sávszélesség Garantált Max Szolgáltatás havidíja 

  

Feltöltés: 125 Kbps 1 Mb/s Nettó Bruttó 

Letöltés: 125 Kbps 1 Mb/s 4800 Ft 6000 Ft 

Üzleti 512 kbps 
Egyszeri kiépítési díj Siófok területén:     25.000 Ft-tól (Helyszín függı)  

Sávszélesség Garantált Max Szolgáltatás havidíja 

  

Feltöltés: 256 Kbps 1,25 Mb/s Nettó Bruttó 

Letöltés: 256 Kbps 1,25 Mb/s 9900 Ft 12375 Ft 



Az egyszeri installációs díj tartalmazza azokat az eszközöket, amelyek segítségével szabványos 
Ethernet felületet biztosítunk a felhasználó felé. Nem tartalmazza a felhasználó felıli oldal 
csatlakozáshoz szükséges eszközeit (hálózati kártya, HUB, stb).  

A feltüntetett egyszeri díjak az alap kiépítésre vonatkoznak, amely a következıket tartalmazza: 
 -24dbi-s Rács antenna 
 -Senao client bridge (SL2411) 
 -Háromlábú antenna falitartó 
 -Kábelezés 1db számítógépig vagy hálózati eszközig 
A helyszíni felmérést követıen az ettıl eltérı kiépítés díja egyedileg kerül megállapításra. 

Kiegészítı szolgáltatások díja: 
• további E-mail címek: 500 Ft /hó  

• Mikrohullám Fix I P cím: 500 Ft /hó  

• Vírusmentesítés óradíj: 5000 Ft   

• Router telepítés óradíj: 5000 Ft   

• Felhasználási hely áttelepítés (lakáson belül), számítógép szervizelés óradíj: 5000 Ft   

Eseti adminisztrációs díjak 

Adminisztrációs díjat nem számítunk fel 

A szolgáltató részérıl felszámított kamat mértéke 
• kedvezmény visszafizetése esetén a kamat a mindenkori jegybanki alapkamat: 11% 

• Ha az elıfizetı a számla összegét a számlán feltüntetett határidın belül nem fizeti be, a Szolgáltató 
magán elıfizetık esetén a mindenkori banki alapkamatot, közületi elıfizetık esetén annak 
kétszeresét számítja fel: 11%  

A szolgáltató által fizetendı kamat mértéke 
• elıfizetınek fizetendı kamat díjkülönbözet esetén: 11%  

Az elıfizetı által fizetendı eseti díjak mértéke   

• elıfizetıi értesítésekért felszámol díjak díj nemfizetés esetén, alkalmanként: 500 Ft   

• korlátozás feloldásáért felszámított díj alkalmanként: 1000 Ft   

• harmadik személy részére jogosulatlanul nyújtott szolgáltatás után felszámított kötbér a szolgáltatási 
havidíj kétszerese 

• elıfizetés szüneteltetéséért díjat nem számítunk fel 

• jogosulatlan csomag használat kötbére: 10000 Ft  

• a szolgáltató által nem engedélyezett berendezések használata esetén kötbér: 10000 Ft  

 
Az árak nem tartalmazzák a 25%-os ÁFA-t. 
 


