Tévézzen, Netezzen, Telefonáljon a helyi
szolgáltatójával olcsóbban!
Ajánlatunk új és meglévő előfizetőinknek:
Ha előfizet TV+NET-re, TV mellé NET-re vagy NET mellé TV-re,
az újonnan előfizetett szolgáltatásért egy éven át az
eggyel kisebb csomag árát kell csak fizetnie!
Ezen felül további 12% csomag kedvezményt is biztosítunk!
(Legalább a „2TV +10Net” Kábel Tv és Internet csomagot lehet választani.)

(A díjak már a kedvezményes összegeket
tartalmazzák, banki leemelés vagy
átutalásos fizetési mód és E-számla
kedvezmény figyelembe vételével, havi
fizetési gyakoriság esetén.)

Kábel TV csomagok
2TV
NET csomagok

Az akció szerint meghirdetett
Kedvezményes TV és Internet
csomag kombinációk havi díja. Ezen
díjak mindkét szolgáltatás új
előfizetése vagy csomag emelése
esetén érvényesek.
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A táblázatban szereplő díjak a fizetési mód és a fizetési gyakoriságtól függően változhatnak.

A 2TV csomagban 29, míg a 3TV csomagban 57 kiváló minőségű, digitális (DVB-C) csatorna
található, akár HD minőségben is! Lakáson belül több készüléken is nézheti a műsorokat. A
csomagokban a csatornák nagy része „hagyományos” analóg formában is megtalálhatók, így a
régi képcsöves tévéken is foghatók. Ha kiváló minőségben szeretné régi TV-jén is nézni
valamennyi csatornát,
most havi 100.-Ft-ért bérelhet digitális átalakítót (Set Top Boksz)*.
* 1db BOKSZ esetén érvényes. 2 db-nál 500Ft, 3 db-nál 1000Ft a bérleti díj.

Ajánlatunk meglévő előfizetőinknek:
Meglévő Kábel TV + Internet előfizetés esetén ha csomagot emel,
az emeléssel érintett szolgáltatásért fél éven át az
eggyel kisebb csomag árát kell csak fizetnie!
(Feltételek: jelentkezés 2019.06.30-ig; Egy év hűségvállalás az érintett
(KTV és/vagy NET) szolgáltatásra. Új szolgáltatás előfizetése esetén legalább 6 hónapja nem
volt a címen aktív az érintett szolgáltatás. Meglévő szolgáltatás esetén lejárt hűségidő.)
Ajánlatunk a legnagyobb KTV+NET csomagjainkra előfizető, meglévő ügyfeleinknek:
A hűségidő lejártát követően, mindkét szolgáltatásra vállalt, újabb egy év hűségvállalás esetén
fél éven át az eggyel kisebb csomag árát kell csak fizetni.

Vezetékes TELEFON ajánlatunk:
Többféle, szokásaihoz igazítható telefon csomag közül választhat.
Díjmentesen áthozhatja hozzánk meglévő vezetékes telefonszámát!
Önálló telefonszolgáltatás már havi

1000.-Ft-tól.
Több szolgáltatás esetén további kedvezmények!

Csomag:
Alapdíj/hó
Kapcsolási díj
Lebeszélhető
**Mobil kiegészítő havidíj
Hívásdíjak
Hálózaton belül
Hálózaton belül
*2* előhívóval
Vezetékes hívás
Mobil hívás
Nemzetközi

Start
1.000.0.0.1500.csúcs csúcs
idő
idő
2,54.-

Fele 8
1.888.0.944.1500.csúcs csúcs
idő
idő
2,54.-

Tele 7
2.777.0.2.777.1500.csúcs egyéb
idő
idő
2,54.-

Mobil 9
2.900.0.2.900.1500.csúcs egyéb
idő
idő
2,54.-

*Korlátlan
4490.0.5000 perc
csúcs egyéb
idő
idő
2,54.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

10.30.-

8.48.-

7.9.38.47.37.29.19.Lásd a www.sziti-l.hu honlapunkon

*15.-

* A KORLÁTLAN díjcsomag 5000 perc alapdíjas belföldi vezetékes és mobilhívást tartalmaz. Az 5000 perc felett, a megjelölt percdíj fizetendő! Fel nem
használt percek a hónap végén törlődnek. Csak egyéni előfizetők részére érhető el.
** MOBIL KIEGÉSZÍTŐ HAVIDÍJ: Választott díjcsomag havidíján felül fizetendő és 100 perc mobilhívást tartalmaz. 100 perc felett a díjcsomaghoz tartozó
mobil hívásdíjakon folytatódik a számlázás.
A számlázás perc alapú! Csúcsidő: munkanapokon 8-18 óráig

A telefon szolgáltatást a 3C Kft. nyújtja hálózatainkon. (A Telefon számlát a 3C-nek kell fizetni.)

Telefon szolgáltatás választása esetén további kedvezményt biztosítunk
a Kábel TV és Internet díjból!
A szórólapon szereplő információ nem teljes körű. A részletekért keresse fel honlapunkat és hívja
ügyfélszolgálatunkat! Internet csomagjaink részletes adatait, a Kábel TV csomagok csatornakiosztását és díjkalkulátorunkat megtalálja honlapunkon.
(Kiadva:2018.11.25.)

Bekapcsolási díj NINCS!
Tel.: 52/640-800

Választható Telefon csomagok
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