
DÍJSZABÁS 
 

SpaceNet Internet hozzáférés szolgáltatás havi díjai: 

Az alábbi díjak magán elıfizetıvel határozatlan idejő szerzıdéskötés esetén 

érvényesek. Közületi Elıfizetık esetén az alábbi díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t! 
Bármely csomag esetén a minimális szerzıdési idıtartam 3 hónap! A Szolgáltató további 

egyszeri és havidíj kedvezményt jogosult adni, valamint más üzletpolitikai 

kedvezményeket is meghirdethet, ill. nyújthat. Szolgáltató a maximális letöltési sebesség 
50 %-át garantálja míg a maximális feltöltési sebesség megegyezik a garantált 
feltöltési sebességgel az esetek 80 %-ban! 

 

Csomagok Start* Light 
Light 

+ 
Optimum 

 

Optimum 
+ 
 

Prémium  
Prémium 

+ 
Maximum  

Maximum 
+ 

Max. letöltési 
sebesség 

1024 kbps 1024 
kbps 

1536 
kbps 

2048 kbps 3072 kbps 4096 kbps 6144 kbps 8192 kbps 10240 kbps 

Garantált letöltési 
sebesség 

512 kbps 512 kbps 768 kbps 1024 kbps 1536 kbps 2048 kbps 3072 kbps 4096 kbps 5120 kbps 

Maximális és 
garantált feltöltési 

sebesség 
384  kbps 384 kbps 512 kbps 768 kbps 1024 kbps 1536 kbps 2048 kbps 2560 kbps 3072 kbps 

Havi díj 4000 Ft 4990 Ft 5990 Ft 6990 Ft 7990 Ft 9990 Ft 12990 Ft 14990 Ft 16990 Ft 

Bekötési díj 4990 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

*Start csomag esetén elıfizetı kifejezetten vállalja, hogy a szolgáltatási díjakat kizárólag banki átutalással 

teljesíti a szolgáltató által az elıfizetı részére biztosított email címre elektronikus formában (PDF) küldött 
számla alapján. A papír alapú számlákat szolgáltató évente december hónapban vagy az elıfizetés 

megszőnését követı utolsó számlával együtt egy alkalommal utólag küldi el postán. A havi elıfizetési díj 
idıben és normál használat esetén letöltésben is korlátlan forgalmat biztosít az Elıfizetınek. Minden 

csomag tartalmaz még 10 MB WEB tárhelyet, 1 db 5 MB-os e-mail címet és dinamikus NAT-olt IP címet. 

Bérelt vonali Internet hozzáférés szolgáltatás havi díjai garantált sávszélesség 
biztosítása mellett:* 

Garantált le és 

feltöltési sebesség 

Egyszeri díj Havidíj 

64 Kbit/s 94.800,- Ft 24.000,- Ft 

128 Kbit/s 118.800,- Ft 33.600,- Ft 

256 Kbit/s 144.000,- Ft 43.200,- Ft 

512 Kbit/s 216.000,- Ft 57.600,- Ft 

1024 Kbit/s 252.000,- Ft 95.520,- Ft 
* A havi elıfizetési díj nem feltétlenül tartalmazza az alaphálózati szolgáltató díjait! 

 

Bérelt vonali szolgáltatás esetén az egyes csomaghoz tartotó sebességeket az esetek 

80%-ban garantáljuk letöltési és a feltöltési irányban. 

 

 

ADSL, DSL, SDSL szolgáltatások: 
 



Ezeket a szolgáltatásokat partnerünktıl az EQNET ZRt.-tıl vásároljuk, és mint 

közvetített szolgáltatást a partnerünk által publikált áron és feltételekkel nyújtjuk. A 

részletes árjegyzék és feltételek megtekinthetıek az EQNET weblapján. 

 

 

Digitális telefon (VOIP) szolgáltatások: 
 

Ezeket a szolgáltatásokat partnerünktıl a Fone Kft.-tıl vásároljuk, és mint közvetített 

szolgáltatást a partnerünk által publikált áron és feltételekkel nyújtjuk. A részletes 

árjegyzék és feltételek megtekinthetıek az Fone weblapján. 

 
 

 

Kiegészítı szolgáltatások: 
 

E-mail: 
E-mail szerver szolgáltatás havi díjai: 

1 Megabyte-os fiók:                                                                                               480 Ft 

5 Megabyte-os fiók:                                                                                            1.920 Ft 

Korlátlan fiók:                                                                                                     3.840 Ft 
 

www, WEB-szerver: 
Havi szerver díjak: 

Tárhely biztosítás (Megabyte-onként)                                                                   480 Ft 

Domain Name Service (DNS) (elsıdleges, másodlagos DNS)                             960 Ft 
 

Egyszeri, regisztrációs díjak: 

xxxxxxxx.hu és xxxxxxx.eu bejegyzés 

xxxxxxxx.net és xxxxxxx.com bejegyzés  

 

 

Fix publikus IP cím:        2.000.- Ft/hó 
 

 

A díjszabásban közölt valamennyi ár kizárólag magán elıfizetık esetén 
tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA).  
 

Közületi (üzleti) elıfizetık esetén a fenti díjakra az ide vonatkozó törvények és 
rendeletek alapján elıírt mértékő ÁFA-t számítunk fel! 
 

 

 

Az aktuális mértéke megtalálható a 

weblapunkon vagy az ügyfélszolgálat 

ad felvilágosítást. 


