DSL Start díjcsomag
Internetezzen gazdaságosan!
Válassza hagyományos telefonvonal mellé vagy hagyományos telefonvonal nélkül, illetve digitális telefonvonal mellé igénybe
vehető DSL Start díjcsomagunkat, amely 1280 kbit/s maximális és 128 kbit/s garantált letöltési (és 160 kbit/s maximális, valamint
64 kbit/s garantált feltöltési) sebességet1, és korlátlan adatforgalmat kínál azoknak, akik jórészt csak egy számítógépen
böngészésre, levelezésre használják internet összeköttetésüket.
Az internet-kapcsolat mellett 5 különböző e-mail címet (egyenként 2 GB tárhellyel), 50 MB webtárhelyet és 0 Ft-os belépést2
kínálunk ügyfeleinknek.
Ajánlatunkat igénybe veheti a T-Home új internet előfizetőjeként, már meglévő ügyfélként (amennyiben korábbi internet
előfizetésének hűségideje lejárt), internet-szolgáltató váltás keretében, valamint nem új megrendelőként (vagyis ha az Ön
otthonában az elmúlt 3 hónapban volt ADSL szolgáltatás).
DSL Start csomag bruttó havidíjai

2 éves határozott idejű
szerződéssel
Havi díj T-Home TV és telefon előfizetés mellé 3680 Ft
T-Home Tripla kedvezménnyel
Havi díj T-Home TV vagy telefon előfizetés
3880 Ft
mellé T-Home Dupla kedvezménnyel
Havi díj (ha nincs több T-Home szolgáltatása) 5430 Ft

1 éves határozott idejű
szerződéssel
3880 Ft

Határozatlan idejű
szerződéssel
5380 Ft

4080 Ft

5580 Ft

5630 Ft

7130Ft

Csomagjaink hűségnyilatkozattal vagy anélkül vehetők igénybe. Az 1 vagy 2 év hűségidő leteltével a havidíjak a hűségnyilatkozat
nélküli árakra emelkednek.
Amennyiben a határozott időtartamra igénybevett (hűségidős) szolgáltatás:
az előfizető érdekkörében fennálló ok miatt kerül megszüntetésre a határozott idő (hűségidő) lejárta előtt,
 ide értve azt az esetet is, ha az Előfizető a határozott időtartam lejárta előtt más díjcsomagra módosítja az előfizetői szerződését
(ám egyes díjcsomagok esetében a Szolgáltató eltekinthet a kötbér érvényesítésétől), az előfizető kötbért köteles megfizetni a
Szolgáltató részére.
A kötbér mértéke
 havidíj-kedvezmény esetén megegyezik az Előfizető által a szerződés megszűnéséig igénybevett havi díjkedvezmények
összegével,
 telepítési díj kedvezmény esetén pedig a kapott kedvezménnyel. (Ebben az esetben az összeg a szerződés határozott
tartamából szerződésszerűen eltöltött tartamhoz igazodik, így a telepítéskor kapott egyszeri díjkedvezményt az Előfizető
csökkenő mértékben köteles kötbérként megfizetni.)


Ajánlatunk 2012. január 1-től visszavonásig érvényes, a Magyar Telekom szolgáltatási területén, egyéni előfizetők számára. Az
előfizetői szerződések határozatlan időre szólnak. DSL-szolgáltatásaink csak olyan telefonvonalra rendelhetők meg, amely
korlátozásmentesen működik.
Amennyiben szolgáltatásainkkal kapcsolatban kérdése van, kérjük, hívja a 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámunkat, mely a
Magyar Telekom vezetékes- és mobilhálózatából díjmentesen hívható zöldszám. Más vezetékes- és mobilszolgáltatók hálózatából
a telefonszám a szolgáltatóknál meghatározott kék szám tarifájáért hívható, melyről bővebb információt szolgáltatójától kaphat.
Kérdéseit, észrevételeit megírhatja nekünk e-mailben is, az ugyfelszolgalat@t-home.hu címre.
Munkatársaink a hét bármely napján, a nap 24 órájában állnak rendelkezésére.
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Telefonvonala műszaki lehetőségeinek függvényében a felső határként közölt sebességértéket a ténylegesen nyújtott szolgáltatás nem feltétlenül éri el. A felhasználói
hozzáférésen elérhető aktuális sebességértéket az adott vonal műszaki paraméterei és az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg.

2

Amennyiben szolgáltatásunkat hagyományos telefonvonal mellé rendeli meg, egy éves hűségnyilatkozat vállalása esetén a DSL indulócsomag (modem) díja 0 Ft,
hűségnyilatkozat vállalása nélkül 5 995 Ft. Amennyiben szolgáltatásunkat hagyományos telefonvonal nélkül vagy digitális telefonvonallal kívánja igénybe venni, a
havidíjak fedezik a szolgáltatás biztosításához szükséges digitális elosztó (home gateway) bérleti díját és a szerelés költségét. A digitális elosztó a szolgáltató
tulajdonában marad.
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