
Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata 

Érvényesség kezdete: 2022. 09. 01. 

 

Csomag neve: Hibrid200 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 200 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  20 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 20 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 20 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 5.162 Ft 

ÁFA Ft 258 Ft 

ÁFÁ-val Ft 5.420 Ft 

 

 

 

Csomag neve: Hibrid400 



Maximális letöltési sebesség (Mbps) 400 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  30 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 150 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 150 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 6.114 Ft 

ÁFA Ft 306 Ft 

ÁFÁ-val Ft 6.420 Ft 

 

  



 

Csomag neve: Hibrid800 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 800 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  40 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 300 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 18 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 300 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 18 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 8.971 Ft 

ÁFA Ft 449 Ft 

ÁFÁ-val Ft 9.420 Ft 

 

  



 

Csomag neve: Fiber200 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 200 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  50 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 6 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 6 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 5.638 Ft 

ÁFA Ft 282 Ft 

ÁFÁ-val Ft 5.920 Ft 

 

  



 

Csomag neve: Fiber400 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 400 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  100 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 150 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 150 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 6.590 Ft 

ÁFA Ft 320 Ft 

ÁFÁ-val Ft 6.920 Ft 

 

  



 

Csomag neve: Fiber800 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 800 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  200 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 300 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 18 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 300 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 18 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 9.448 Ft 

ÁFA Ft 472 Ft 

ÁFÁ-val Ft 9.920 Ft 

 

  



 

Kivezetett díjcsomagok: 

 

Csomag neve: Wave-Micro 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 10 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  1 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 10 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 10 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 2,019 Ft 

ÁFA Ft 101 Ft 

ÁFÁ-val Ft 2.120 Ft 

Kivezetésre került: 2020. 04. 01. 

 

 

Csomag neve: Wave-Net1 



Maximális letöltési sebesség (Mbps) 100 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  10 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 6 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 6 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 3.448 Ft 

ÁFA Ft 172 Ft 

ÁFÁ-val Ft 3.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Wave-Net2 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 250 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  25 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 150 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 150 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 4.686 Ft 

ÁFA Ft 234 Ft 

ÁFÁ-val Ft 4.920 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Wave-Net3 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 500 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  30 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 300 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 18 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 300 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 18 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 6.590 Ft 

ÁFA Ft 330 Ft 

ÁFÁ-val Ft 6.920 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Net 25 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  0,25 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 0,1 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,1 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 4.519 Ft 

ÁFA Ft 226 Ft 

ÁFÁ-val Ft 4.745 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 2 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  0,1 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 0,1 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,1 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 3.818 Ft 

ÁFA Ft 191 Ft 

ÁFÁ-val Ft 4,009 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 4 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 4 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  0,25 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 4.607 Ft 

ÁFA Ft 230 Ft 

ÁFÁ-val Ft 4.837 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 10 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 10 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  0,5 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 4 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 4 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 6.181 Ft 

ÁFA Ft 309 Ft 

ÁFÁ-val Ft 6.490 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 20 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 20 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  1 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 8 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 0,5 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 8 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,5 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 9.330 Ft 

ÁFA Ft 467 Ft 

ÁFÁ-val Ft 9.797 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 40 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 40 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  2 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 16 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 16 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 12.480 Ft 

ÁFA Ft 624 Ft 

ÁFÁ-val Ft 13.104 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 80 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 80 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  4 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 20 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 20 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 13.268 Ft 

ÁFA Ft 663 Ft 

ÁFÁ-val Ft 13.931 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 100 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 100 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  8 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 25 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 25 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 8.210 Ft 

ÁFA Ft 410 Ft 

ÁFÁ-val Ft 8.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 5 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 5 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  0,5 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 5.394 Ft 

ÁFA Ft 270 Ft 

ÁFÁ-val Ft 5.664 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 15 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  1 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 6 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 0,5 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 6 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,5 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 6.099 Ft 

ÁFA Ft 305 Ft 

ÁFÁ-val Ft 6.404 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 30 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 30 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  2 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 0,5 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 15 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,5 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 6,305 Ft 

ÁFA Ft 315 Ft 

ÁFÁ-val Ft 6.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 60 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  3 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 30 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 30 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 9.162 Ft 

ÁFA Ft 458 Ft 

ÁFÁ-val Ft 9.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 90 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 90 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  5 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 40 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 1,5 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 40 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 1,5 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 11.067 Ft 

ÁFA Ft 553 Ft 

ÁFÁ-val Ft 11.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 120 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 120 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  10 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 50 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 50 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 2 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 12.971 Ft 

ÁFA Ft 649 Ft 

ÁFÁ-val Ft 13.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 50 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 50 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  3 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 25 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 25 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 1 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 8.210 Ft 

ÁFA Ft 410 Ft 

ÁFÁ-val Ft 8.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: 
Szupergyors 

100 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 100 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  50 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 50 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 25 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 50 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 25 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 9.067 Ft 

ÁFA Ft 453 Ft 

ÁFÁ-val Ft 9.520 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: 
Szupergyors 

250 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 250 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  125 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 125 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 125 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 60 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 10.971 Ft 

ÁFA Ft 549 Ft 

ÁFÁ-val Ft 11.520 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: 
Szupergyors 

500 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 500 Mbps 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  250 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 250 Mbps 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 125 Mbps 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 250 Mbps 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 125 Mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:  

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 13.448 Ft 

ÁFA Ft 672 Ft 

ÁFÁ-val Ft 14.120 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 150 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 150 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  5 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 50 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 2 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 50 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 2 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: igen 

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 8.210 Ft 

ÁFA Ft 410 Ft 

ÁFÁ-val Ft 8.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

 

Csomag neve: Mega 250 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 250 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  8 



Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 50 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 2 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 50 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 2 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: igen 

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 9.162 Ft 

ÁFA Ft 458 Ft 

ÁFÁ-val Ft 9.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

 

Csomag neve: Mega 400 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 400 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  10 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 100 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 2 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 100 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 2 



Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: igen 

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 11.067 Ft 

ÁFA Ft 553 Ft 

ÁFÁ-val Ft 11.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: Mega 700 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 700 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  10 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 120 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 3 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 120 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 3 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: igen 

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 12.971 Ft 

ÁFA Ft 649 Ft 

ÁFÁ-val Ft 13.620 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: 
Szupergyors 

150 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 150 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  50 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 50 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 25 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 50 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 25 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: igen 

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 9,067 Ft 

ÁFA Ft 453 Ft 

ÁFÁ-val Ft 9.520 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: 
Szupergyors 

400 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 400 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  200 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 200 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 100 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 200 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 100 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: igen 

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 10.971 Ft 

ÁFA Ft 549 Ft 

ÁFÁ-val Ft 11.520 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: 
Szupergyors 

600 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 600 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  300 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 300 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 150 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 300 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 150 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: igen 

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 12.495 Ft 

ÁFA Ft 625 Ft 

ÁFÁ-val Ft 13.120 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 

  



 

Csomag neve: 
Szupergyors 

1000 

Maximális letöltési sebesség (Mbps) 1000 

Maximális feltöltési sebesség (Mbps)  500 

Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 250 

Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 125 

Minimális letöltési sebesség (Mbps) 250 

Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 125 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba 

foglalt adatforgalmi keretbe 

nem 

értelmezhető 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem 

értelmezhető 

Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas: igen 

Web böngészés igen 

Levelezés igen 

VoIP igen 

Chat alkalmazások igen 

Közösségi oldalak igen 

Fáljcserélő alkalmazások igen 

Video megosztó alkalmazások igen 

Online tv igen 

Egyebek igen 

A szolgáltatás havi díja  

ÁFA nélkül Ft 13.448 Ft 

ÁFA Ft 672 Ft 

ÁFÁ-val Ft 14.120 Ft 

A díjcsomag kivezetésre kerül, értékesítése 2022. március 31. napjától megszűnik. 
 


