„Az év honlapja 2005.” pályázat díjazottja
Compagnon ADSL szolgáltatás ismertetı 2007. március 1.

1. Ajánlatunk 2007. március 1. és 2007. május 31. között beérkezett megrendelésekre érvényes.
2. Megrendeléseket a mindenkori rendelkezésre álló ADSL szolgáltatás-képes központok tápterületeirıl fogadunk el. Az akció nem vonatkozik a Kistelepülési
ADSL modell keretében meghirdetett, de értékesítésre még át nem adott helyszínek esetében az ott definiált trigger szint elérését célzó, elızetes igényekre.
3. Feltételek:
3.1. Nincs egyszeri díj és díjmentes a szolgáltató váltás is. Az akciós idıszakban
nincs havi díj, az akciós idıszak utáni havi díjakat a díjtáblázat tartalmazza.
Az árak 12 hónapos elkötelezettségre vonatkoznak. Nincs letöltési korlátozás! Határozott idejő szerzıdés futamidı lejárata elıtt történı felmondása
esetén 5 havi díj fizetendı, függetlenül a hátralevı idıtartamtól.
3.2. Normál ADSL megrendelés esetén a T-COM vállalja, hogy rendelkezésre álló ADSL szolgáltatás-képes központok tápterületeire vonatkozó megrendeléseket maximum 45 munkanap alatt, Szereld Magad (SZM) ADSL megrendelés esetén maximum 8 munkanap alatt aktiválja azokon a helyeken, ahol
szabad kapacitás rendelkezésre áll.
3.3. A T-COM azoknak a mindenkori rendelkezésre álló ADSL szolgáltatás-képes
központok tápterületeire vonatkozó ADSL megrendeléseknek az esetében,
melyek olyan helyre érkeznek, ahol a megrendelés idıpontjában nincsen
szabad kapacitás - maximum 60 napos létesítési határidıt vállal.
3.4. Normál ADSL megrendelés esetén a T-COM szerelıje az ügyfélnél telepíti a
T-COM tulajdonát képezı modemet. Szereld Magad (SZM) ADSL megrendelés esetén a T-COM aktiválást követıen cégünk futárszolgálattal küldi ki
a díjmentesen igényelhetı modemet, illetve az ügyfél maga is beszerezhet
tetszés szerinti típusengedélyes eszközt.
3.5. Sávszélesség módosítás díja 5 000 Ft. Ha 3 hónapon belül volt már ADSL elıfizetése, T-COM területen, de lemondta, akkor 18 000 Ft egyszeri díjat számlázunk. Sávszélesség módosításra a havidíj kedvezmény nem érvényes.
3.6. Amennyiben az ADSL-t igénylı végfelhasználó nem rendelkezik vezetékes
telefonnal – vagy az ADSL-t nem a már meglévı kapcsolási számon szeretné igénybe venni – úgy az ADSL szolgáltatás mellé egyszeri díjmentesen
igényelhet új telefonvonalat.
3.7. Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
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Havi szolgáltatási díjak
Szolgáltatás

Szolgáltatási havi díj

ADSL egyéni 1024/128 + dinamikus IP cím

4 900 Ft

ADSL egyéni 4480/256 + dinamikus IP cím

6 580 Ft

ADSL egyéni 8096/512 + dinamikus IP cím

8 250 Ft

ADSL üzleti 1024/128 + dinamikus IP cím

7 900 Ft

ADSL üzleti 4480/256 + dinamikus IP cím

10 900 Ft

ADSL üzleti 8096/512 + dinamikus IP cím

13 900 Ft

ADSL üzleti 18M/1M + dinamikus IP cím

19 200 Ft

Fix IP cím egyéni vagy üzleti ADSL-hez

2 500 Ft

Éves szolgáltatási díjak
Szolgáltatás

Szolgáltatási éves díj

ADSL egyéni 1024/128 + dinamikus IP cím

49 000 Ft

ADSL üzleti 1024/128 + dinamikus IP cím

79 000 Ft

Fix IP cím egyéni vagy üzleti ADSL-hez

25 000 Ft

Bérelhetı ADSL modemek és routerek
D-Link DSL 360T
SMC 7004 VBR 4 LAN port

Havi bérleti díj
0 Ft
900 Ft

GigaByte GN-BR01G 54Mbps Wireless router

1 300 Ft

GigaByte GN-B49G 108Mbps Wireless router

1 900 Ft
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