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Tisztelt Ügyfelünk! 

Általános Szerződési Feltételeinket 2015. június 26-án megváltoztattuk, az alábbiak szerint:

A 2.1.e. pont kiegészült Csákvár településsel. 

Új díjcsomag bevezetésével az

„1. számú melléklet: díjcsomagok és sebességek”

cím megváltozott a következőre:

„1. a. számú melléklet: 2015. július 31-ig rendelhető díjcsomagok és sebességek”

a melléklet kiegészült egy tájékoztató szöveggel: 

„A díjcsomagok továbbra is érvényben vannak, de ettől az időponttól új előfizetői szerződés
megkötésekor már nem választhatók.”

Új melléklet került be az Általános Szerződési Feltételeinkbe

„1. b. számú melléklet: 2015. augusztus 01-től rendelhető díjcsomagok és sebességek”
címmel.

Az új melléklet (1. b.) eredeti formájában a 2. oldalon található meg.

Az új ÁSzF 2015. augusztus 01-én lép hatályba. 

Üdvözlettel: 

Asztalos Zoltán Péter
ügyvezető
VIPNET Bt.
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I. b. számú melléklet: 2015. augusztus 01-től rendelhető 
díjcsomagok és sebességek

Előfizetői szerződéssel már rendelkező – meglévő - ügyfeleink számára a díjcsomagokra való áttérés 
díjtalan!

Viszont az alábbi feltételekhez kötöttek: 

– nyilatkozat kitöltése (ügyfélszolgálaton keresztül elérhető);

– díjcsomagváltás csak hónapfordulókor lehetséges;

– ne legyen díjtartozás (0 FT-os egyenleg hónapfordulókor);

– előfizetői oldalon is szükséges lehet hozzá műszaki fejlesztés (adó-vevő csere).

Díjcsomagok:

Csomag
neve

Maximális letöltési
(feltöltési)
sebesség1

Bruttó havidíj
Határozatlan vagy ½ év

határozott idejű szerződéssel

Bruttó bekötési díj2

6 hónap határozott
idejű szerződéssel

határozatlan idejű
szerződéssel

VIP 1 4 Mbit/s (2 Mbit/s) 3.600 Ft nincs 6.000 Ft

VIP 2 8 Mbit/s (4 Mbit/s) 5.400 Ft nincs 6.000 Ft

VIP 3 12 Mbit/s (6 Mbit/s) 7.200 Ft nincs 6.000 Ft

1Kiegészítő információk a csomagokhoz:

Csomag neve Garantált letöltési (feltöltési) sebesség

VIP 1 1 Mbit/s (0,75 Mbit/s)

VIP 2 2 Mbit/s (1 Mbit/s)

VIP 3 3 Mbit/s (1,5 Mbit/s)

A kiegészítő szolgáltatások bruttó díjai:

Kiszállási díj 3.000 Ft / alkalom

Munkadíj 2.600 Ft / óra

Számlamásolat 99 Ft / oldal + postaköltség

Szerződés másolat, befizetési igazolás 99 Ft / oldal + postaköltség

Szolgáltatás áthelyezés egyedi árajánlat alapján (általában: kiszállási díj + munkadíj)

Szolgáltatás szüneteltetése nincs díja (maximum 6 hónapra lehet kérni)
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