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1 Internet szolgáltatásokra vonatkozó akciók 
1.1 SmartNet akció 

1.1.1 Az akció időtartama  

Az akció 2023. január 1-től visszavonásig tart. 

Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillanatában az egyenlegük díjtartozást mutat. 

A szabályzatban szereplő kedvezmények nem halmozhatók, egyedi ajánlatokkal és régebbi akciókkal nem 
összevonhatók. 

1.1.2 Kiegészítő rendelkezések 

Az akcióban felkínált díjcsomagok Szolgáltató kábeltelevízió szolgáltató partnerénél kötött kábeltelevízió 
szolgáltatási szerződéssel kombináltan is megrendelhetők. Ebben az esetben az előfizető kérheti, hogy a már 
meglévő kábeltelevízió előfizetése együtt, kombinált szolgáltatás csomagként kerüljön kezelésre az internet 
szolgáltatásra irányuló előfizetéssel.  

1.1.3 Ajánlatok 
1.1.3.1 Kábeltévé szolgáltatás megrendelése internet csomag mellé 

1.1.3.1.1 Az akció tartalma: 

Az i-TV / DIGI vezetékes műsorjel „Nagy csomag” kábeltévé mellett egyazon szolgáltatási címen igénybe vett internet 
szolgáltatás havi szolgáltatás havi 400 forint kedvezménnyel vehető igénybe.  

1.1.3.1.2 Az akció feltételei: 

a) Az akcióban az ÁSZF C. Mellékletében rögzített szolgáltatási területeken élők vehetnek részt, ahol 
Kábelmodemes szolgáltatás elérhető. 

b) Azonos szolgáltatási címen az i-TV Zrt / DIGI Kft-vel vezetékes műsorjel „NAGY CSOMAG” igénybevételére 
kötött aktív kábeltelevízió szolgáltatási szerződés megléte. 

c) Az akció a Satelit Híradástechnikai Kft. teljes szolgáltatási területén élők számára elérhető Kábelmodemes 
szolgáltatásra.  

d) GPON, LAN és vezeték nélküli szolgáltatásra az akció nem vehető igénybe. 

e) Egy előfizetői szerződés mellé egy kedvezményes internet előfizetés igényelhető. 

1.1.3.2 Határozott idejű szerződés kötése 

1.1.3.2.1 Az akció tartalma: 

Az alábbi táblázatban felsorolt termékek egy éves határozott idejű szerződés kötése mellett az első 11 hónapban 
kedvezményes árakon vehetők igénybe, míg a 12. hónapban listaáron. 

A határozott idejű szerződés keretében megrendelt termékeknél a belépésidíj elengedésre kerül. 

1.1.3.2.2 Az akció feltételei: 

a) Az akcióban az ÁSZF C. mellékletében rögzített szolgáltatási területeken élők vehetnek részt. 

b) 1 éves határozott idejű szerződés kötése. Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt 
szolgáltatásukat csak a határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel. 

c) Az akció a Satelit Híradástechnikai Kft. teljes szolgáltatási területén élők számára elérhető Kábelnet 
szolgáltatásokra. 
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1.1.3.3 Akciós konstrukciók 

1.1.3.3.1 SmartNet csomagok 

 SmartNet 
100 

SmartNet 
200 

SmartNet 
300 

SmartNet 
400 

SmartNet 
500 

Listaár: 5000 Ft 6000 Ft 7000 Ft 8000 Ft 9000 Ft 

Kedvezmény i-TV / DIGI NAGY CSOMAg mellett, mely 
kedvezmény a kábeltévé számlából kerül levonásra: 

400 Ft 400 Ft 400 Ft 400 Ft 400 Ft 

Kedvezményes ár 1 év hűséggel az első 11 hónapban: 4000 Ft 5000 Ft 6000 Ft 7000 Ft 8000 Ft 

1.2 OptiNet akció 

1.2.1 Az akció időtartama  

Az akció 2023. január 1-től visszavonásig tart. 

Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillanatában az egyenlegük díjtartozást mutat. 

A szabályzatban szereplő kedvezmények nem halmozhatók, egyedi ajánlatokkal és régebbi akciókkal nem 
összevonhatók. 

1.2.2 Kiegészítő rendelkezések 

Az akcióban felkínált díjcsomagok Szolgáltató kábeltelevízió szolgáltató partnerénél kötött kábeltelevízió 
szolgáltatási szerződéssel kombináltan is megrendelhetők. Ebben az esetben az előfizető kérheti, hogy a már 
meglévő kábeltelevízió előfizetése együtt, kombinált szolgáltatás csomagként kerüljön kezelésre az internet 
szolgáltatásra irányuló előfizetéssel.  

1.2.3 Ajánlatok 
1.2.3.1 Kábeltévé szolgáltatás megrendelése internet csomag mellé 

1.2.3.1.1 Az akció tartalma: 

Az i-TV / DIGI vezetékes műsorjel „Nagy csomag” kábeltévé mellett egyazon szolgáltatási címen igénybe vett internet 
szolgáltatás havi szolgáltatás havi 400 forint kedvezménnyel vehető igénybe.  

1.2.3.1.2 Az akció feltételei: 

f) Az akcióban az ÁSZF C. Mellékletében rögzített szolgáltatási területeken élők vehetnek részt, ahol GPON 
szolgáltatás elérhető. 

g) Azonos szolgáltatási címen az i-TV Zrt / DIGI Kft-vel vezetékes műsorjel „NAGY CSOMAG” igénybevételére 
kötött aktív kábeltelevízió szolgáltatási szerződés megléte. 

h) Az akció a Satelit Híradástechnikai Kft. teljes szolgáltatási területén élők számára elérhető GPON 
szolgáltatásra.  

i) Kábelmodemes, LAN és vezeték nélküli szolgáltatásra az akció nem vehető igénybe. 

j) Egy előfizetői szerződés mellé egy kedvezményes internet előfizetés igényelhető. 

1.2.3.2 Határozott idejű szerződés kötése 

1.2.3.2.1 Az akció tartalma: 

Az alábbi táblázatban felsorolt termékek egy éves határozott idejű szerződés kötése mellett az első 11 hónapban 
kedvezményes árakon vehetők igénybe, míg a 12. hónapban listaáron. 

A határozott idejű szerződés keretében megrendelt termékeknél a belépésidíj elengedésre kerül. 
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1.2.3.2.2 Az akció feltételei: 

d) Az akcióban az ÁSZF C. mellékletében rögzített szolgáltatási területeken élők vehetnek részt. 

e) 1 éves határozott idejű szerződés kötése. Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt 
szolgáltatásukat csak a határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel. 

f) Az akció a Satelit Híradástechnikai Kft. teljes szolgáltatási területén élők számára elérhető GPON vagy LAN 
szolgáltatásokra. 

1.2.3.3 Akciós konstrukciók 

1.2.3.3.1 OptiNet csomagok 

 OptiNet 
100 

OptiNet 
200 

OptiNet 
400 

OptiNet 
600 

OptiNet 
1000* 

Listaár: 5000 Ft 6000 Ft 7000 Ft 8400 Ft 9900 Ft 

Kedvezmény i-TV / DIGI NAGY CSOMAg mellett, mely 
kedvezmény a kábeltévé számlából kerül levonásra: 

400 Ft 400 Ft 400 Ft 400 Ft 400 Ft 

Kedvezményes ár 1 év hűséggel az első 11 hónapban: 4000 Ft 5000 Ft 6000 Ft 7400 Ft 8900 Ft 

* LAN szolgáltatás esetén nem igényelhető csomag. 

1.3 „Vigyázat, gyorsítunk” konstrukció 

1.3.1 Az akció időtartama  

Az akció 2020. augusztus 1-től 2022. december 31-ig tart. 

Az akció nem vonatkozik azon ügyfelekre, akiknek az igénybejelentés pillanatában az egyenlegük díjtartozást mutat. 

A szabályzatban szereplő kedvezmények nem halmozhatók, egyedi ajánlatokkal és régebbi akciókkal nem 
összevonhatók. 

1.3.2 Kiegészítő rendelkezések 

Az akcióban felkínált díjcsomagok Szolgáltató kábeltelevízió szolgáltató partnerénél kötött kábeltelevízió 
szolgáltatási szerződéssel kombináltan is megrendelhetők. Ebben az esetben az előfizető kérheti, hogy a már 
meglévő kábeltelevízió előfizetése együtt, kombinált szolgáltatás csomagként kerüljön kezelésre az internet 
szolgáltatásra irányuló előfizetéssel.  

1.3.3 Ajánlatok 
1.3.3.1 Kábeltévé szolgáltatás megrendelése internet csomag mellé 

1.3.3.1.1 Az akció tartalma: 

Az i-TV „Nagy csomag” kábeltévé mellett egyazon szolgáltatási címen igénybe vett internet szolgáltatás havi 
szolgáltatás havi 400 forint kedvezménnyel vehető igénybe.  

1.3.3.1.2 Az akció feltételei: 

k) Az akcióban az ÁSZF C. Mellékletében rögzített szolgáltatási területeken élők vehetnek részt, ahol 
Kábelmodemes vagy GPON szolgáltatás elérhető. 

l) Azonos szolgáltatási címen az i-TV Zrt-vel a „Nagy csomag” igénybevételére kötött aktív kábeltelevízió 
szolgáltatási szerződés megléte. 
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m) Az akció a Satelit Híradástechnikai Kft. teljes szolgáltatási területén élők számára elérhető Kábelmodemes 
és GPON szolgáltatásra.  

n) LAN és vezeték nélküli szolgáltatásra az akció nem vehető igénybe. 

o) Egy előfizetői szerződés mellé egy kedvezményes internet előfizetés igényelhető. 

1.3.3.2 Határozott idejű szerződés kötése 

1.3.3.2.1 Az akció tartalma: 

Az alábbi táblázatban felsorolt termékek egy éves határozott idejű szerződés kötése mellett az első 11 hónapban 
kedvezményes árakon vehetők igénybe, míg a 12. hónapban listaáron. 

A határozott idejű szerződés keretében megrendelt termékeknél a belépésidíj elengedésre kerül. 

1.3.3.2.2 Az akció feltételei: 

g) Az akcióban az ÁSZF C. mellékletében rögzített szolgáltatási területeken élők vehetnek részt. 

h) 1 éves határozott idejű szerződés kötése. Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt 
szolgáltatásukat csak a határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel. 

i) Az akció a Satelit Híradástechnikai Kft. teljes szolgáltatási területén élők számára elérhető Kábelnet, LAN és 
GPON szolgáltatásokra. 

1.3.3.3 Akciós konstrukciók 

1.3.3.3.1 Kábelnet csomagok 

 iNET-50 iNET-100 iNET-250 iNET-500 

Listaár: 4400 Ft 5900 Ft 7400 Ft 8900 Ft 

Kedvezmény i-TV NAGY csomag mellett, mely kedvezmény 
a kábeltévé számlából kerül levonásra: 

400 Ft 400 Ft 400 Ft 400 Ft 

Kedvezményes ár 1 év hűséggel az első 11 hónapban: 3400 Ft 4900 Ft 6400 Ft 7900 Ft 

1.3.3.3.2 GPON csomagok 

 oNET-50 oNET-
100 

oNET-
250 

oNET-
500 

oNET-
1000 

Listaár 4400 Ft 5600 Ft 6900 Ft 8300 Ft 9900 Ft 

Kedvezmény i-TV NAGY csomag mellett, mely 
kedvezmény a kábeltévé számlából kerül 
levonásra: 

400 Ft 400 Ft 400 Ft 400 Ft 400 Ft 

Kedvezményes ár 1 év hűséggel az első 11 
hónapban: 

3800 Ft 4600 Ft 5900 Ft 7300 Ft 8900 Ft 

1.3.3.3.3 LAN csomagok 

 oNET-50 oNET-100 oNET-250 oNET-500 

Listaár: 4400 Ft 5600 Ft 6900 Ft 8300 Ft 
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Kedvezményes ár 1 év hűséggel 
az első 11 hónapban: 

3800 Ft 4600 Ft 5900 Ft 7300 Ft 
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2 Helyhez kötött telefon szolgáltatásra vonatkozó akciók 
2.1 Határozott idejű szerződés kötése 

2.1.1 Az akció tartalma 

Az alábbi táblázatban felsorolt termékek egy éves határozott idejű szerződés kötése mellett kedvezményes árakon 
vehetők igénybe 

A határozott idejű szerződés keretében megrendelt termékeknél a belépésidíj elengedésre kerül. 

2.1.2 Az akció feltételei: 

a) Az akcióban az ÁSZF C. mellékletében rögzített szolgáltatási területeken élők vehetnek részt. 
b) 1 éves határozott idejű szerződés kötése. Az akciós termékre előfizető ügyfelek vállalják, hogy a megrendelt 

szolgáltatásukat csak a határozott idejű szerződésben vállaltak szerint mondhatják fel. 

2.1.3 Akciós konstrukciók 

 Lakossági Telefon 
Nyerő 

Lakossági Telefon 
Pletyi 

Lakossági Telefon 
Pletyi+ 

Üzleti 6K Telefon 
Pletyi 

Havidíj listaára: 1500 Ft 3800 Ft 4800 Ft 9000 Ft 

Kedvezményeshavi 
díj 1 év hűséggel: 

750 Ft 2800 Ft 3190 Ft 6000 Ft 

Számhordozás díja 
hűséggel: 

0 Ft 3500 Ft 3500 Ft 3500 Ft 

 

 


