Kábelhely bérlet
szolgáltatás
A Magyar Telekom Kábelhely bérlet szolgáltatása a magyarországi társszolgáltatók részére biztosít lehetőséget kábeleik
elhelyezésére a Magyar Telekom infrastruktúráján, alépítményben és oszlopokon.

A Kábelhely bérleti szolgáltatás felhasználása:
Saját kábelhálózat kialakítása költséges és időigényes infrastruktúra (alépítmény vagy oszlop) építése nélkül, a T-Com meglévő
infrastruktúráján.

A Kábelhely bérleti szolgáltatás igénybevételének folyamata:





A pontos címet (viszonylatokat) tartalmazó igényt a T-Com megvizsgálja, és ha rendelkezésre áll bérbe adható kábelhely
kapacitás, akkor a bérlet a pontos feltételeinek ismertetését követően Előszerződés megkötése következik.
Kiviteli terv készítés, jóváhagyás
Kivitelezés, átadás-átvétel
Végleges bérleti szerződés megkötése

A Kábelhely bérleti szolgáltatás díjai:
A Magyar Telekom Nyrt. kábelhely bérleti termékének díjai 2008. január 1-től az alábbiak szerint alakulnak – már a volt Emitel
területeket is tartalmazó – Magyar Telekom területeken:
1. Alépítmény kábelhely díjak
Az alépítmény kábelhelyre vonatkozóan két díjövezet lép életbe:
 díjövezet: Valamennyi primer település: 79.320 Ft + áfa / km / hó
Magyar Telekom primer települések: Budapest (1), Debrecen (52), Győr (96), Miskolc (46), Pécs (72), Székesfehérvár (22),
Szolnok (56), Zalaegerszeg (92), Baja (79), Balassagyarmat (35), Berettyóújfalu (54), Biatorbágy (23), Cegléd (53), Eger (36),
Gyöngyös (37), Kaposvár (82), Karcag (59), Kazincbarcika (48), Kecskemét (76), Keszthely (83), Kiskőrös (78), Kiskunhalas
(77), Kisvárda (45), Mátészalka (44), Marcali (85), Mezőkövesd (49), Mohács (69), Nagykanizsa (93), Nyíregyháza (42), Paks
(75), Siófok (84), Sopron (99), Szekszárd (74), Szentendre (26), Szerencs (47), Szigetvár (73), Szombathely (94), Tapolca
(87), Tatabánya (34);
 díjövezet: Minden egyéb , az 1. díjövezetbe nem sorolt település: 34.860 Ft + áfa / km / hó
Kapcsolódó információk:
 Bérelt szakaszonként minimálisan 20 e Ft havi díj fizetendő (amennyiben a viszonylat alapján számolt díj kevesebb mint
20.000 Ft, akkor a bérleti díj 20.000 Ft).
 A fenti díjak a Magyar Telekom szolgáltatási területén, települések belterületén elhelyezkedő, az igény benyújtásakor
meglévő alépítményszakaszokra vonatkoznak. A fenti díjak nem vonatkoznak speciális (pl. folyami keresztezést, egyéb
speciális keresztezést tartalmazó) szakaszokra. A speciális szakaszokra egyedi díjak érvényesek.
Az alépítmény kábelhely díjak összefoglaló táblázata:
Alépítmény kábelhely nettó díjak
(Ft + áfa /km /hó)
1. díjövezet
79 320
2. díjövezet
34 860
2. Oszlop kábelhely díjak:
 Amennyiben egy településen belül az igénybe vett mennyiség 10 db-nál kevesebb, akkor a bérleti díj: 545 Ft + ÁFA / oszlop /
hó
 Amennyiben egy településen belül az igénybe vett mennyiség 10 db vagy annál nagyobb mennyiség, akkor a bérlet díjak az
alábbiak:
à távközlési célra részben használt oszlop(ok) igénybevételénél: 436 Ft+áfa /oszlop / hó
à használaton kívüli oszlop(ok) igénybevételénél:
524 Ft+áfa / oszlop / hó
Az oszlop kábelhely díjak összefoglaló táblázata:
Oszlop kábelhely nettó díjak
Egy településen belül 10 db-nál kevesebb mennyiség
igénybe vétele esetén
Egy településen belül 10 db, vagy 10-nél nagyobb
mennyiség igénybe vétele esetén
Egy településen belül 10 db, vagy 10-nél nagyobb
mennyiség igénybe vétele esetén

igénybevétel szerint

(Ft + áfa /km /hó)
545

Távközlési célra részben használt
oszlop
Használaton kívüli oszlop

436
524
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