50% havidíj-kedvezmény
új vezetékes-internet
előfizetőknek 12 hónapon át!

Tisztelt Ügyfelünk!

Stabil internet-kapcsolatot keres? Ha még nem rendelkezik Telekom vezetékes-internettel és most
igényli a szolgáltatást, akkor 50% havidíj-kedvezményt biztosítunk Önnek 12 hónapig.
Az akciós ConnectNet csomag 24 havi határozott idejű szerződéssel vehető igénybe.

Mit kínál Önnek a díjcsomag?
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stabil működésű vezetékes-internetet gyors adatátvitellel, rövid válaszidővel,
üzleti levelezést legfeljebb 30 kolléga számára,
saját weboldal kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges tárhelyet,
saját cégnevet tartalmazó weboldal- és e-mailcímet a profi megjelenéshez,
kiemelt védelmet biztosít a netes kártevők ellen.

A ConnectNet szolgáltatás havi díjai az első 12 hónapban
Vezetékes-internet csomagok	Nettó havi díj
réz- és optikai hálózaton		

Kínált le-/feltöltési
Garantált le-/feltöltési
sebesség	sebesség
10/0,5 Mbit/s
1/0,2 Mbit/s

ConnectNet 10

3250 Ft

ConnectNet 20

4200 Ft

20/1 Mbit/s

ConnectNet 30

5000 Ft

30/5 Mbit/s

20/1 Mbit/s

ConnectNet 50

5500 Ft

50/25 Mbit/s

30/12,5 Mbit/s

ConnectNet 120

6050 Ft

120/50 Mbit/s

50/25 Mbit/s

10/0,5 Mbit/s

A fenti csomagok kábelhálózaton is elérhetőek, rézhálózaton pedig az adott végponton elérhető műszaki lehetőségek függvényében a 10, 20, vagy 30 Mbit/s sávszélességű csomagokat tudjuk nyújtani eltérő sebességértékeken, amelyekről itt olvashat.
A 12. hónapot követően a szolgáltatás havi díjai változnak, amelyekről ide kattintva tájékozódhat. A határozott tartamú szerződés lejárta előtti felmondás esetén, az üzleti általános szerződési feltételek (ÜÁSZF) 3. számú melléklete szerinti kötbér kerül
felszámításra. A táblázatban feltüntetett árak a 27% áfát nem tartalmazzák.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal mi is hozzájárulhatunk cége üzleti sikereihez!
Ajánlatunk részleteiért, kérjük, ide kattintson vagy hívja 1435 telefonszámot vagy látogasson el üzleteinkbe!
Az akció 2014. június 1-jétől visszavonásig érvényes a Magyar Telekom Nyrt. hálózatán, olyan új előfizetők részére, akik az igénylés szerinti telepítési helyen a megrendelést megelőző 6 hónapban nem vettek igénybe Telekom vezetékes internet- vagy
vezetékes hang-szolgáltatást vagy vezetékes internet-szolgáltatást is tartalmazó komplex csomagot. Az akciós ajánlat 2 éves határozott tartamú szerződéssel érhető el. Egy Előfizető telephelyenként kizárólag egy kedvezményes ajánlatot vehet igénybe.
Az akciós ConnectNet ajánlat vezetékes hang-díjcsomaggal együtt nem igényelhető. A tájékoztatás nem teljes körű.

