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Definíciók

Új előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés
megkötésének időpontját megelőző 90 napban nem rendelkezett hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői
szerződéssel az Invitel Zrt.-nél. Amennyiben egy akcióban az új előfizetőkkel szemben további feltétel szerepel, azt
az adott akciónál külön jelezzük.
Meglévő előfizetőnek minősül az az ügyfél, aki az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés
megkötésének időpontjában hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéssel rendelkezik az Invitel Zrt.nél. Amennyiben egy akcióban a meglévő előfizetőkkel szemben további feltétel szerepel, azt az adott akciónál
külön jelezzük.

2.

Akciós ajánlatok

2.1.

Színvilág Wifi (Magán B) akció

Az Invitel vezeték nélküli technológiával (Mikrohullámú hálózat) lefedett szolgáltatási területén, 24 hónapos
határozott idejű szerződés megkötése esetén a Színvilág Magán B internet csomagok havi díjára, új lakossági
előfizetők számára az első két hónapban 100% havidíj kedvezményt biztosítunk. Az első két hónapban nyújtott
kedvezmény mértéke megegyezik az ÁSZF 2.sz. mellékletében feltüntetett díjcsomag havi díjával.
Az akció a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható.
Az akció 2015. 02. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

2.2.

xDSL akció társszolgáltatói területen

A társszolgáltatói területen értékesített xDSL (ADSL/VDSL) csomagok havi díjára új lakossági előfizetők számára
24 hónapos határozott idejű szerződés esetén az első hónapban 100% havidíj kedvezményt biztosítunk. Az első
hónapban nyújtott kedvezmény mértéke megegyezik az ÁSZF 2.sz. mellékletében feltüntetett díjcsomag havi
díjával.
Az akció a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható.
Az akció 2015. 02. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

2.3.

Internet akció online megrendelés esetén

Invitel VDSL, FTTH és kábeles Docsis 3.0 területen új lakossági előfizetők számára, 24 hónapos határozott idejű
szerződés és online megrendelés esetén a 30Mbit/s kínált letöltési sebességű önálló internet-szolgáltatást a teljes
határozott időtartam alatt bruttó 2990 Ft/hó, míg a 60Mbit/s kínált letöltési sebességű önálló internet-szolgáltatást a
teljes határozott időtartam alatt bruttó 3990 Ft/hó havi díjon biztosítjuk. A nyújtott kedvezmény mértéke az ÁSZF
2.sz. mellékletében feltüntetett díjcsomag havidíj és 30Mbit/s esetén a 2990 Ft, illetve 60Mbit/s esetén a 3990 Ft
különbsége.
VDSL/FTTH szolgáltatási területen az önálló internet szolgáltatás igénybe vételének feltétele a Szolgáltató által
havi díjmentesen biztosított Komfort percek/TÜSZ szolgáltatás igénybe vétele.
Az akció a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható.
Az akció 2015. 02. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek
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Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások

Akciós kiegészítő szolgáltatások új szolgáltatáscsomag megrendelése esetén
Határozott időtartammal, technológiától és csomagkombinációtól függően lakossági előfizetők részére az alábbi
táblázat szerint, 3 hónapig (illetve Filmbox Live szolgáltatás esetén 1 hónapig) 100%-os havidíj kedvezményt
biztosítunk kiegészítő szolgáltatásokra. A kiegészítő szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy az adott
előfizetői hozzáférési ponton technikailag biztosíthatóak/hozzáférhetőek legyenek. A kiegészítőkre biztosított
kedvezmény mértéke az első 3 (illetve Filmbox Live szolgáltatás esetén első) hónapban megegyezik az ÁSZF
2.sz. mellékletében feltüntetett havi díjjal. A kedvezménnyel egy előfizető egyszer élhet.
Az akció vonatkozik új előfizetőinkre, valamint meglévő előfizetőinkre, ha Színvilág csomagra váltanak, vagy
Színvilág csomagban új szolgáltatáselemet vesznek igénybe.
Az ajánlatok összevonhatóak a Színvilág Wifi akcióval, a társszolgáltatói területen érvényes xDSL akcióval, az
online megrendelés esetén érvényes internet akcióval, valamint a 2015 novemberi és téli akcióval.
Az akció 2015. 02. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek
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Az akció keretében választható minicsomagok: 3Generáció, Mozdulj!, HD Sport. A HD Sport csak Digitális
Kábeltévé vagy IPTV (FTTH vagy VDSL területen) Családi, vagy Extra főcsomag mellett vehető igénybe.
2
A sávszélesség növelő opció csak az ÁSZF 1.sz. mellékletében feltüntetett feltételekkel vehető igénybe.

Akciós kiegészítő szolgáltatások új szolgáltatáscsomag megrendelése nélkül
A főcsomagra kötött újabb határozott idejű szerződés mellett az alábbi feltételekkel kínálunk kedvezményes
kiegészítő szolgáltatásokat lakossági előfizetők részére:
Vírusvédelmi szolgáltatás – Invitel vagy társszolgáltatói területen vezetékes, vagy mikrohullámú internet
szolgáltatásra kötött határozott idejű szerződés esetén 3 hónapig 100%-os havidíj kedvezményt biztosítunk a
kiegészítőre.
Filmbox csomag – Invitel saját szolgáltatási területén IPTV vagy Digitális Kábeltévé szolgáltatásra kötött határozott
idejű szerződés esetén 3 hónapig 100%-os havidíj kedvezményt biztosítunk a kiegészítőre.
Filmbox Live – Invitel saját szolgáltatási területén IPTV, Digitális vagy Analóg Kábeltévére, illetve helyhez kötött
internet szolgáltatásra kötött határozott idejű szerződés esetén 1 hónapig 100%-os havidíj kedvezményt
biztosítunk a kiegészítőre.
A kedvezménnyel egy előfizető egyszer élhet.
Az akció 2015. 02. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

2.5.

2015. novemberi és téli akció

2.5.1. Új lakossági előfizetőknek szóló akciók
Havi díjmentes ajánlat
Invitel réz, VDSL, FTTH és Kábel területen új lakossági előfizetőknek, 24 hónapos határozott idejű szerződés
igénybevétele esetén, legalább két szolgáltatáselemet tartalmazó Színvilág csomagoknál a csomag havi díjára az
első hónapban 100% havidíj kedvezményt biztosítunk. Az első hónapban nyújtott kedvezmény mértéke
megegyezik a díjcsomagnak az ÁSZF 2.sz. mellékletében feltüntetett havi díjával.
Digitális kábeltévé szolgáltatást tartalmazó csomagoknál, amennyiben az új előfizető megfelel a fenti promóciós
feltételeknek, a csomagban foglalt havi díjmentes CA modul helyett választott 1. Set Top Box (STB) havi bérleti
díjára az első hónapban szintén 100% havidíj kedvezményt biztosítunk. Az első hónapban nyújtott kedvezmény
mértéke megegyezik a STB-nak az ÁSZF 2.sz. mellékletében feltüntetett havi díjával.
Az ajánlat az Online akcióval, a 4990 Ft-os akcióval, valamint a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal
összevonható.

Online akció
Legalább két szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomag 24 hónapos határozott idejű szerződéssel történő
online megrendelése esetén, új lakossági előfizetők számára időszakosan váltakozva további kedvezményeket
biztosítunk, amelyek a következők lehetnek:
-

Mixer, Föld körül, Sport+, Extrém, Kölyök, Európa, vagy Világ minicsomag 3 hónapig havi díjmentesen
Start Max telefonos kiegészítő csomag 3 hónapig havi díjmentesen
Mobil15 opció hónapig havi díjmentesen
Wifi funkciós eszköz havi díjmentesen a teljes határozott idő alatt
2. Vevőegység 3 hónapig havi díjmentesen
Egyszeri, a számla végösszegéből kedvezményező bruttó 1000, vagy 2000 Ft kedvezmény

A havi díjmentesen biztosított kiegészítőkre a díjmentes hónapokban nyújtott kedvezmény mértéke megegyezik az
ÁSZF 2.sz. mellékletében feltüntetett díjcsomag havi díjával. Az aktuális akcióról, illetve arról, hogy milyen
termékkombinációkban érhetőek el honlapunkon minden esetben tájékoztatást adunk.
Az ajánlat az első hónapban 100% havidíj kedvezményt biztosító ajánlattal, a 4990 Ft-os akcióval, valamint a
Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható.
Hatályos: 2016. január 31. napjától
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Az akció 2015. 02. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek
4990 Ft-os akció
Új lakossági előfizetők számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés esetén Invitel kábel és réz technológián a
Színvilág M, Invitel FTTH és VDSL technológián a Színvilág L csomag a 24 hónapos határozott időtartam alatt
bruttó 4990 Ft-os havi díjon vehető igénybe. Az ajánlat telefon, internet és tévészolgáltatást együttesen tartalmazó
Színvilág csomagokra érvényes. Az ajánlat az első hónapban 100% havidíj kedvezményt biztosító ajánlattal, az
Online akcióval, valamint a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható. A kedvezmény
mértéke az első hónapban a díjcsomagnak az ÁSZF 2.sz. mellékletében feltüntetett havidíja, a második hónapban
az ÁSZF 2. sz. mellékletben feltüntetett havidíj és a 4990 Ft különbsége.
Az akció 2015. 02. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

2.5.2. Meglévő előfizetőknek szóló akciók

Invitel Réz, VDSL, FTTH és Kábel területen meglévő lakossági előfizetőknek, amennyiben meglévő szolgáltatásuk
mellé új internet és/vagy tévészolgáltatást tartalmazó Színvilág csomagot rendelnek meg 24 hónapos határozott
idejű szerződéssel, úgy az új internet és/vagy tévészolgáltatás havi díjára az első hónapban 100% havidíj
kedvezményt biztosítunk. A korábban meglévő szolgáltatások, illetve a telefon szolgáltatás havi díja az első
hónapban is fizetendő. A kedvezmény mértéke a díjcsomagnak az ÁSZF 2. sz. mellékletében feltüntetett havi
díjának a kedvezményes szolgáltatáselemre vonatozó része, melynek mértékéről az előfizetői szerződésben
pontos tájékoztatást adunk.
Digitális kábeltévé szolgáltatást tartalmazó csomagoknál, amennyiben a meglévő előfizető megfelel a fenti
promóciós feltételeknek a csomagban foglalt havi díjmentes CA modul helyett választott 1. Set Top Box (STB) havi
bérleti díjára az első hónapban szintén 100% havidíj kedvezményt biztosítunk. Az első hónapban nyújtott
kedvezmény mértéke megegyezik a STB-nak az ÁSZF 2.sz. mellékletében feltüntetett havi díjával.
Az akció a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható.
Az akció 2015. 02. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek
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