
A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban „ÁSZF”) 
2018. január 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

ÁSZF 3.2 pontja: A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területének pontosítása miatti
változtatás:

3.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe

A szolgáltatás Kiskunmajsa és Szank területén – műszaki megvalósíthatóság esetén – területileg
nem korlátozott.  Amennyiben  a  szolgáltatás  kiépítését  a  szolgáltató  társszolgáltató  segítségével
végzi,  a  szolgáltatás  indítása  a  társszolgáltató  teljesítésétől  függően változhat.  A társszolgáltató
esetleges késedelméért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

A szolgáltatással elérhető földrajzi területeket a szolgáltató határozza meg, és azok körét szabadon
változtathatja, ezek felsorolása a szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető.

ÁSZF 9. pontja: jogszabályváltozás miatti aktualizálás:

9. A szerződés időtartama

9.1.  Az  előfizetői  szerződés  időtartama  a  felek  megállapodása  szerint  lehet  határozatlan  vagy
határozott.

9.2. A határozott időtartamú előfizetői szerződés – a 9.2.1. pontban megjelölt kivétellel – legfeljebb
12  hónapra  köthető  meg  azzal,  hogy  a  szerződés  megkötését  megelőzően  fel  kell  ajánlani  a
határozatlan időtartalmú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét, és be kell mutatni annak
részletes feltételeit. A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű
szerződésben  meghatározott,  az  előfizetői  szolgáltatásra  vonatkozó  szerződési  feltételek  nem
lehetnek  az  előfizetőre  nézve  hátrányosabbak  a  korábbi  határozott  idejű  szerződésben  szereplő
szerződési feltételeknél.

9.2.1. Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is megköthető,
ha  az  előfizetői  szerződés  megkötéséhez  készülékvásárlás  is  kapcsolódik.  Az  ilyen  módon  24
hónapra  megkötött  határozott  idejű előfizetői  szerződésnek a  készülék  vásárlásához kapcsolódó
törlesztő  részletek  nélkül  számított  előfizetési  díja  nem lehet  magasabb a  9.2.  pont  szerinti  12
hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától.

9.3.  A határozott  idejű  szerződés  legrövidebb  időtartama legalább a  szerződéskötés  hónapjának
utolsó  napjától  számított  6  hónap.  Az  Előfizető  kérésére  kötött  határozott  idejű  szerződés
megkötésének  feltétele  az  Előfizető  általi  tudomásul  vétel  arról,  hogy az  előfizetett  díjcsomag
tartalma és díja a szerződés időtartama alatt a mindenkori hatályos ÁSZF szerint módosulhat. A
Szolgáltató jogosult a határozott időtartamra fizetendő díjat egy összegben igényelni azzal, hogy a
Szolgáltató ilyen esetben biztosítja – amennyiben ilyet az ÁSZF tartalmaz – a féléves vagy éves
gyakoriságú  díjfizetés  esetén  a  határozatlan  időtartamú  szerződéssel  rendelkező  Előfizetőket
megillető kedvezményt.

9.4. A Szolgáltató az általa szervezett ideiglenes akció keretében a 9.3. pont szerinti időtartamnál
hosszabb  vagy  rövidebb  minimális  előfizetési  időszakot  is  megállapíthat  valamely
szolgáltatás(ok)ra vonatkozó kedvezmény igénybe vételének feltételéül, mely esetben az akcióban



részt vevő Előfizetőre az akcióban meghirdetett feltételek az érvényesek.

9.5.  A  Szolgáltató  jogosult  a  Szolgáltató  mindenkori  ÁSZF-ben  meghatározott  feltételektől
kedvezőbb feltételekkel a szolgáltatás igénybevételét olyan módon lehetővé tenni, hogy az Előfizető
által  vállalt  kötelezettségvállalás  (ún.  „hűségnyilatkozat”)  ellenében  a  Szolgáltató  feltételes
kedvezmény  biztosít  meghatározott  időtartamra  (ún.  „hűségidő”),  határozott  időtartamra  kötött
előfizetői szerződés alapján.

9.6. Az Előfizető úgy a határozatlan, mint a határozott időtartamú előfizetői szerződés alapján az
adott  szolgáltatást  a szerződés időtartama alatt  jogosult  bármikor  igénybe venni,  és a  hálózaton
biztosított  előfizetői interfészhez az alapvető követelményeknek megfelelő elektronikus hírközlő
végberendezést csatlakoztatni.

9.7.  A Szolgáltató  a  szolgáltatás  korlátozására  jogosult  úgy  a  határozatlan,  mint  a  határozott
időtartamú előfizetői  szerződés  vonatkozásában  az  5.2.  pontban  meghatározott  esetekben azzal,
hogy  a  határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  időtartama  a  korlátozás  időtartamával
meghosszabbodik.

9.8.  A szolgáltatás  szünetelésére  az  5.1.  pontban  foglaltak  szerint  úgy  a  határozatlan,  mint  a
határozott időtartamú előfizetői szerződés vonatkozásában sor kerülhet azzal, hogy amennyiben a
Szolgáltató az Előfizető kérésére szünetelteti a szolgáltatást, úgy a határozott időtartamú előfizetői
szerződés időtartama a szünetelés legfeljebb 6 hónapig tartó időtartamával meghosszabbodik.

9.9. A határozatlan idejű előfizetői szerződés megszűnik
a) valamelyik fél általi rendes felmondással,
 Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további

jogkövetkezmények nélkül felmondani. 
 az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással, 
 Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel, 

b) valamelyik fél általi, a másik fél szerződésszegő magatartása miatti rendkívüli felmondással 
 a  Szolgáltató  által  az  Előfizető  szerződésszegése  címén történő rendkívüli  felmondás  15 nap

határidővel 
 a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti rendkívüli felmondás 30 napos felmondási

idővel 
 a Szolgáltató által másik szolgáltató kérelmére az a)–b) pont szerinti körülmény bekövetkeztekori

rendkívüli felmondás,
Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató a

hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja
elhárítani, 

 az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha az előfizetői
szolgáltatás  vonatkozásában  az  Előfizető  a  felmondását  megelőző  90  nap  alatt  több  mint  10
hibabejelentést tett, amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el,

 Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató az
előfizetői szerződést a 2./2015.(III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe ütközően módosítja,

 Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató a
szolgáltatást  30 napig  nem az  előfizetői  szerződés  szerint  teljesíti,  és  emiatt  a  2/2015.  (III.30.)
NMHH rendelet 24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye,

 az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti rendkívüli felmondás, ha a Szolgáltató
az előfizetői szerződést az Eht. 132. § (2a) bekezdésébe ütközően módosítja
c) a Szolgáltató halálával/jogutód nélküli megszűnése esetén, 
d) a természetes személy Előfizető halála esetén, 
e) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,



f) az egyedi előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges megszüntetése
esetén, melyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti
az Előfizetőt,
g)  a  Szolgáltató  szolgáltatási  jogosultsága  teljes  egésze  vagy  meghatározott  földrajzi  területre
vonatkozó megszűnésével, 
h) a felek közös megegyezésével, figyelemmel az Eht. 127. § (4) bekezdésére és azzal a feltétellel,
hogy a ráutaló magatartással kötött  előfizetői szerződést ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli
vagy  írásos  nyilatkozattal,  a  szóban  kötött  előfizetői  szerződést  kifejezett  szóbeli  vagy  írásos
nyilatkozattal, míg az írásban kötött előfizetői szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik
meg a felek,
i) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető érdekkörébe
tartozó  ok  miatt  nem  volt  lehetséges  és  a  felek  nem  állapodnak  meg  a  szolgáltatás  nyújtása
megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől számított 90.
napon megszűnik,
j) ha az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén a
Szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn
belül  megkezdi,  az  Előfizetőt  az  előfizetői  szerződés  megkötésétől  számított  14  napon  belül
indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.

9.10. A határozott idejű előfizetői szerződés megszűnik
a) a határozott idő leteltével, ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az Előfizető és a Szolgáltató közös
akarattal  – a  határozott  idő lejártát  megelőzően írásban nyilatkozik arról,  hogy a határozott  idő
leteltével a szerződést megszünteti, 
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén,
c) a természetes személy Előfizető halála esetén,
d) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,
e)  az  egyedi  előfizetői  szerződésben  megjelölt  szolgáltatás  Szolgáltató  általi  végleges
megszüntetése esetén, melyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal
korábban értesíti az Előfizetőt,
f)  a  Szolgáltató  valamennyi,  vagy  egyes  szolgáltatási  területekre  vonatkozó  szolgáltatási
jogosultságának megszűnésével,
g) a felek közös megegyezésével,
h) a Szolgáltató általi és az Előfizető szerződésszegése miatti felmondás esetén 
 a Szolgáltató által az Előfizető szerződésszegése címén történő felmondás 8 nap határidővel, 
 a Szolgáltató általi és az Előfizető díjtartozása miatti felmondás 30 napos felmondási idővel, 
 a Szolgáltató által másik szolgáltató kérelmére az a)–b) pont szerinti körülmény bekövetkeztekori

felmondás,
i) az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás esetén 
 az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a hiba
kijavítására  nyitva  álló  határidő  eredménytelen  elteltét  követően  a  hibát  15  napig  nem  tudja
elhárítani, 
 az Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha az előfizetői szolgáltatás

vonatkozásában az Előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett,
amely alapján a Szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el, 

 Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató az előfizetői
szerződést a 2./2015.(III.30.) NMHH rendelet 27. § (4) bekezdésébe ütközően módosítja,
 Előfizető általi és a Szolgáltató szerződésszegése miatti felmondás, ha a Szolgáltató a szolgáltatást

30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet
24. §-ban foglaltak rendelkezések alkalmazásának van helye,

 az  Előfizető  általi  és  a  Szolgáltató  szerződés  szegése  miatti  felmondás,  ha  a  Szolgáltató  az
előfizetői szerződést az Eht. 132. § (2a) bekezdésébe ütközően módosítja,
j) az Előfizető vagy a Szolgáltató általi rendes felmondás esetén  Előfizető felmondása esetén 30



napos felmondási idővel,
 az Előfizető felmondása esetén az Előfizető által megjelölt határnapra történő felmondással 
 Szolgáltató felmondása esetén 60 napos felmondási idővel,

k) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF szerinti időpontban az Előfizető érdekkörébe
tartozó  ok  miatt  nem  volt  lehetséges  és  a  felek  nem  állapodnak  meg  a  szolgáltatás  nyújtása
megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, az előfizetői szerződés a megkötésétől számított 90.
napon megszűnik,
l) ha az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között megkötött előfizetői szerződés esetén a
Szolgáltató az előfizetői szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőn
belül  megkezdi,  az  Előfizetőt  az  előfizetői  szerződés  megkötésétől  számított  14  napon  belül
indokolás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg,
m)  ha  a  Szolgáltató  az  előfizetői  szerződést  az  egyedi  előfizetői  szerződésre  is  kiterjedően
egyoldalúan  módosítja  és  amennyiben  a  módosítás  az  előfizető  számára  bármilyen  hátrányos
rendelkezést  tartalmaz  –  így  különösen,  ha  a  szolgáltatás  díja  emelkedik,  vagy  módosul  a
szolgáltatás  tartalma  –  az  Előfizető  az  értesítéstől  számított  45  napon belül,  azonnali  hatállyal,
további  jogkövetkezmények  nélkül  jogosult  felmondani  a  határozott  időtartamú  előfizetői
szerződést,

9.11.  A  határozott  időtartamú  előfizetői  szerződés  helyébe  a  meghatározott  idő  elteltével
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép,  kivéve,  ha az Előfizető egyoldalúan – vagy az
Előfizető és a Szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik
arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést megszünteti. A határozott idő elteltét megelőző
90  napban  a  Szolgáltató  három alkalommal  köteles  az  Előfizetőt  a  számlalevél  mellékletében,
számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó elektronikus úton
tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásának időpontjáról. A
tájékoztatásnak ki  kell  terjednie a  szerződés  átalakulásával  beálló  változásokra,  továbbá be kell
mutatnia  az  Előfizető  részére  a  Szolgáltatónál  elérhető,  az  Előfizető  jelenlegi  határozott  idejű
szerződéséhez  hasonló  szolgáltatási  tartalommal  bíró  határozott  időtartamú előfizetői  szerződési
ajánlatokat.  A felek a határozott  idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés
megkötésekor és az Előfizető kifejezett  nyilatkozata esetén a határozott  idő elteltét  megelőzően
szerződésmódosítással dönthetnek.

9.12. A határozott idejű szerződés felmondására a Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult:

9.12.1. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése címén az előfizetői szerződést 8 napos
felmondási idővel felmondással mondhatja fel, ha
a)  az  Előfizető  akadályozza  vagy  veszélyezteti  a  Szolgáltató  hálózatának  rendeltetésszerű
működését,  és  az  Előfizető  ezt  a  szerződésszegést  a  Szolgáltató  a  jogkövetkezményekre
figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg,
b)  az  Előfizető  a  jogkövetkezményekre  figyelmeztető  értesítését  követően sem teszi  lehetővé  a
Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és
elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy
c)  az  Előfizető  az  előfizetői  szolgáltatást  a  Szolgáltató  a  jogkövetkezményekre  figyelmeztető
értesítését  követően  is  a  Szolgáltató  hozzájárulása  nélkül  harmadik  személy  részére
továbbértékesíti, vagy
d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja,

9.12.2. A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel rendkívüli felmondással
mondhatja fel,  amennyiben az Előfizető az esedékes díjat  a jogkövetkezményekre figyelmeztető
első  értesítés  elküldését  legalább  15  nappal  követő  második  értesítés  (továbbiakban:  második
értesítés) megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától



számított 8 napon belül sem egyenlítette ki.
Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha
a) a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget,
illetve havi  előfizetési  díj  hiányában vagy 10.000 Ft-nál  magasabb havi  előfizetési  díj  esetén a
10.000 Ft-ot, vagy ha
b) az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz
vagy a  jogvita  elbírálására  jogosult  más  szervezethez  kérelmet  terjesztett  elő,  feltéve,  hogy az
Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további
díjakat folyamatosan megfizeti,
c)  az  Előfizető  díjfizetési  kötelezettségét  a  második  értesítés  megtörténtét  követően,  annak
kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 3 napon belül kiegyenlítette és
azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolta.

9.12.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et vagy az ÁSZF-et az egyedi előfizetői szerződésre is
kiterjedően  egyoldalúan  módosítja  és  a  módosítás  az  Előfizető  számára  bármilyen  hátrányos
rendelkezést  tartalmaz  –  így  különösen,  ha  a  szolgáltatás  díja  emelkedik,  vagy  módosul  a
szolgáltatás  tartalma  –,  az  Előfizető  az  értesítéstől  számított  45  napon belül  azonnali  hatállyal,
további  jogkövetkezmények  nélkül  jogosult  felmondani  a  határozott  időtartamú  előfizetői
szerződést.

9.13.  Amennyiben  az  Előfizető  az  előfizetői  szerződés  megkötésekor  vagy  módosításakor  a
Szolgáltató  által  közzétett  ajánlat  alapján  határozott  időtartamú  szerződést  az  ebből  eredő
kedvezmények figyelembevételével kötötte meg és így olyan feltételes kedvezményt vett igénybe,
amelyet a Szolgáltató az ajánlatban (akcióban) megjelölt  szolgáltatási szinthez és meghatározott
kötelező  szerződéses  időtartamhoz  kötött,  abban  az  esetben  ezen  időszak  alatt  az  Előfizető  a
feltételes kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben:
a) amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződését rendes felmondással megszünteti, vagy
b)  amennyiben a  Szolgáltató  az  ÁSZF-et  vagy az  ÁSZF-et  az  egyedi  előfizetői  szerződésre  is
kiterjedően egyoldalúan módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket
nem  tartalmaz  és  a  módosítás  a  kapott  kedvezményeket  nem  érinti,  azonban  az  Előfizető  a
szerződést felmondja, vagy
c) amennyiben az előfizetői szerződést a Szolgáltató az Előfizető szerződésszegése (különösen a
9.12.1. a–c vagy 9.12.2. pont esetei) miatt mondja fel, vagy
d) amennyiben az Előfizető az igénybe vett  szolgáltatási  szinttől  alacsonyabb szintre vonatkozó
szerződésmódosítást kezdeményez, vagy
e)  amennyiben  az  Előfizető  a  szolgáltatás  áthelyezését  kéri  olyan  földrajzi  területre,  ahol  a
Szolgáltató  nem  nyújtja  az  igénybe  vett  szolgáltatást,  vagy  a  Szolgáltató  alkalmas  műszaki
hálózattal nem rendelkezik, vagy
f) amennyiben az Előfizető a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi, vagy
g) amennyiben az Előfizető érdekkörébe tartozó okból a szolgáltatás korlátozására kerül sor.
A fenti esetek bármelyikének bekövetkeztekor az Előfizető a feltételes kedvezményt elveszti, és a
kapott  kedvezmények  összegének  a  szerződés  megszüntetéséig  (felmondási  idő  lejártáig),  vagy
megszűnéséig történő, egyösszegű visszafizetésére köteles.

A jelen pont szerinti általános szabályok abban az esetben alkalmazandók, amennyiben az ÁSZF
melléklete(i), vagy a Szolgáltató által meghirdetett kedvezményes ajánlatok (akciók) vagy az egyedi
előfizetői szerződés feltételei ezen általános szabályoktól nem térnek el.



Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása alapján az internet
hozzáférési  szolgáltatás  után  fizetendő  ÁFA mértéke  2018.  január  1-től  18%-ról  5%-ra
csökken, melynek megfelelően módosítottuk Díjtáblázatunkat (ÁSZF 1. sz. Melléklet)

Internet szolgáltatás díjtáblázat
Érvényes 2018. január 01. napjától

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák

1. Havi díjak
Előfizetési díjak Egyéni (lakossági) és Nem egyéni (vállalkozó, vállalati, közszféra) 
előfizetők részére

Lezárt, már nem választható Díjcsomag azon ügyfeleinknek, akik még ezt használják.

Díjcsomag -1

korlátlan

1Mbit/s

Havi
előfizetési díj

2 310 Ft

Felhasználható 
forgalom

Maximális 
sávszélesség

letöltés
Maximális 

sávszélesség
feltöltés

192 kbit/s

Garantált 
sávszélesség

letöltés
256 kbit/s

Garantált 
sávszélesség

feltöltés
128 kbit/s

Díjcsomag -0,5 0 1 2 3

korlátlan

2 Mbit 4 Mbit 6 Mbit/s 8 Mbit/s 10 Mbit/s

256 kbit/s 448 kbit/s 512 kbit/s 768 kbit/s 1 Mbit/s

512 kbit/s 1Mbit/s 1,5 Mbit/s 2 Mbit/s 2,5 Mbit/s

128 kbit/s 224 kbit/s 256 kbit/s 384 kbit/s 512 kbit/s

Havi
előfizetési díj

2 640 Ft 3 140 Ft 3 970 Ft 4 780 Ft 5 600 Ft

Felhasználható 
forgalom

Maximális 
sávszélesség

letöltés

Maximális 
sávszélesség

feltöltés

Garantált 
sávszélesség

letöltés

Garantált 
sávszélesség

feltöltés



2. Egyszeri díjak

2.1 Belépési díj

Belépési díj hűségnyilatkozat nélkül: 39900 Ft

Belépési díj 1 éves hűségnyilatkozattal
(30000 Ft belépési díj kedvezménnyel):  9900 Ft

2.2 Átírási díj

Átírási díj  2400 Ft

3. Egyéb díjak

Díjcsomag módosítás díjmentes
Díjcsomag módosítás esetén az új díjcsomag a
következő hónap 1. napjától érvényes.

Kiszállási díj 15 perc benne foglalt munkadíjjal 4000 Ft
amennyiben a hiba az  Ügyfél érdekkörébe tartozó
okból merült fel

A 15 percen túli hibaelhárítás/hibabehatárolás munkadíja 3500 Ft/megkezdett óra/fő
amennyiben a hiba az Ügyfél érdekkörébe tartozó
okból merült fel

Szolgáltatás szüneteltetése 1000 Ft / hónap
A szolgáltatás szüneteltetése csak teljes hónapra
vehető igénybe (hónap első napjától, hónap utolsó napjáig).
A szüneteltetés maximális időtartama évente 3 hónap.

Visszakapcsolási díj 2000 Ft
Áthelyezési díj 2500 Ft / megkezdett óra
Díjtartozás miatti korlátozás alatt fizetendő díj 2000 Ft / hónap
Felszólítási díj (postai úton küldött) 800 Ft
ÁSZF nyomtatási díja 1200 Ft
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