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1. 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. Valamennyi akcióra vonatkozó rendelkezés
A 2016. augusztus 22. napjától érvénybe lépő akciók esetében az akciók keretében igénybe vett szolgáltatások
korlátozása esetén a Szolgáltató nem biztosítja (azaz az Előfizető nem veheti igénybe) az akcióban ajánlott, a
határozott időre tekintettel nyújtott és a határozott idő teljes időtartamára biztosított kedvezményeken felül nyújtott
kedvezményeket, azaz az időszakos kedvezményeket.

3. Akciós ajánlatok
3.1 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 3490 Ft/hó, míg a 60Mbit/s kínált letöltési sebességű önálló internet-szolgáltatást a
teljes határozott időtartam alatt bruttó 4490 Ft/hó havi díjon biztosítjuk. A nyújtott kedvezmény mértéke az ÁSZF 2.
sz. mellékletében feltüntetett díjcsomag havidíj és 30Mbit/s esetén a 3490 Ft, illetve 60Mbit/s esetén a 4490 Ft
különbsége.
VDSL/FTTH szolgáltatási területen az önálló internet szolgáltatás igénybe vételének feltétele a Szolgáltató által
havi díjmentesen biztosított Vokál Percek/TÜSZ szolgáltatás igénybe vétele.
Az akció a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható.
Az akció 2016. 05. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

3.2 Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások
Határozott időtartammal, technológiától és csomagkombinációtól függően lakossági előfizetők részére az alábbi
táblázat szerint, 1 hónapig 100%-os havidíj kedvezményt biztosítunk kiegészítő szolgáltatásokra. Online
megrendelés esetén határozott időtartammal, TV-t tartalmazó csomagkombinációk esetén Invitel VDSL, FTTH, réz
és kábeles Docsis 3.0 digitális technológián lakossági előfizetők részére 3 hónapig biztosítunk 100%-os havidíj
kedvezményt a Mixer minicsomagra. A kiegészítő szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy az adott
előfizetői hozzáférési ponton technikailag biztosíthatóak/hozzáférhetőek legyenek. A kiegészítőkre biztosított
kedvezmény mértéke az első hónapban megegyezik az ÁSZF 2. sz. mellékletében feltüntetett havi díjjal, a Mixer
minicsomag esetében pedig az első három hónapban. A kedvezménnyel egy előfizető egyszer élhet. Az akció
vonatkozik új előfizetőinkre, valamint meglévő előfizetőinkre, ha Kolibri csomagra váltanak, vagy Kolibri
csomagban új szolgáltatáselemet vesznek igénybe.
Az ajánlatok összevonhatóak az online megrendelés esetén érvényes internet akcióval, valamint a 2016. őszi
akcióval.
Az akció 2016. 05. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az online akció 2016. augusztus 22-én 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!, MotoRock.

2016. augusztus 22-től a Start Plusz kiegészítő szolgáltatás helyett a Start Régió kiegészítő szolgáltatás képezi a
promóció részét.
További akciós kiegészítő szolgáltatások igénybevételének a feltételei:
Kolibri díjcsomaggal rendelkező előfizetők esetén az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat 1 hónapig havidíjmentesen
biztosítja a Szolgáltató, az alábbi feltételekkel:
Vírusvédelmi szolgáltatás – Invitel vagy társszolgáltatói területen vezetékes, vagy mikrohullámú internet
szolgáltatásra kötött szerződés esetén 1 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 szerződés esetén 1 hónapig 100%-os havidíj kedvezményt biztosítunk a kiegészítőre.
MTVA Teletéka – Invitel saját szolgáltatási területén IPTV, Digitális vagy Analóg Kábeltévére, illetve helyhez kötött
internet szolgáltatásra kötött szerződés esetén 1 hónapig 100%-os havidíj kedvezményt biztosítunk a kiegészítőre.
A kedvezménnyel egy előfizető egyszer élhet.
Az akció 2016. 05. 02-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
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http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

3.3. 2016. őszi akció
3.3.1. Új lakossági előfizetőknek szóló akciók
3990 Ft-os akció
Új lakossági előfizetők számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés esetén elektronikus számlával, Invitel
kábel, réz, FTTH és VDSL technológián internet-, tévé- és telefonszolgáltatást tartalmazó csomagok az első három
hónapban bruttó 3990 Ft-os havi díjon vehetőek igénybe. A negyedik hónaptól a Kolibri portfóliós ajánlatnak
megfelelő árazás lép érvénybe.
Az akció 2016. 08. 22-én indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek
A havi díjat a Szolgáltató 3 hónapig biztosítja az Előfizető részére, amennyiben elektronikus számlázásra való
regisztráció nem történik ezidő alatt. Az ajánlat az Online akcióval, valamint a Kedvezményes kiegészítő
szolgáltatások ajánlattal összevonható. A kedvezmény mértéke az első három hónapban az ÁSZF 2. sz.
mellékletben feltüntetett havidíj és a 3990 Ft különbsége.
Az akciós feltételek a MindigTV Extra + internet + telefon szolgáltatácsomagokra nem vonatkoznak.
Az elektronikus számlázással kapcsolatos feltételek a 3.4. pontban találhatóak.
Az e-számla kedvezmény további részletes feltételei megtalálhatók www.invitel.hu/lakossagi/e-szamla.

3.3.2. Meglévő előfizetőknek szóló akciók
Invitel Réz, VDSL, FTTH és Kábel területen meglévő lakossági előfizetőknek, amennyiben meglévő szolgáltatásuk
mellé új internet és/vagy tévészolgáltatást tartalmazó Kolibri csomagot rendelnek meg 24 hónapos határozott idejű
szerződéssel, úgy a teljes díjcsomagra az első hónapban 100% havidíj kedvezményt biztosítunk.
A kedvezmény mértéke a díjcsomagnak az ÁSZF 2. sz. mellékletében feltüntetett havi díjának a mértéke.
Az akció a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható.
Az akciós feltételek a MindigTV Extra, önálló (csak) telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet, tv, mobilinternet
csomagokra nem vonatkoznak. Az akció a 30 napig havidíjmentes és a havi díj megfizetése mellett igénybe vehető
kiegészítő, extra szolgáltatásokra nem érvényes.
Az akció 2016. 08. 22-én indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

3.4. E-számla kedvezmény
Internet-szolgáltatást tartalmazó Kolibri díjcsomag igénybe vétele esetén, amennyiben az Előfizető elektronikus
számlázási módot választ, a Szolgáltató kedvezményt biztosít a szolgáltatás(ok) havi díjából. Az e-számla
kedvezmény mértéke havi 300 Ft.
E-számla igénylése esetén a számlát nem papír alapon, hanem elektronikusan a www.dijnet.hu oldalon kapja meg
az Előfizető, melyre regisztrálni szükséges. Új ügyfelek esetén az első három hónapban az e-számla
kedvezménnyel csökkentett havi díjat számlázzuk, amennyiben ez idő alatt nem regisztrál az e-számla
szolgáltatásra, úgy a havi díj a 4. hónaptól bruttó 300 Ft-tal megemelkedik. Meglévő ügyfelek esetén az e-számla
kedvezmény igénybevételéhez regisztráció szükséges, és csak azt követően biztosítjuk a kedvezményt.
Hatályos: 2016. október 1. napjától
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Egyéb díjcsomagok igénybe vétele esetén az e-számla kedvezmény mértéke havi bruttó 100 Ft, melyet a
regisztrációt követően biztosít a Szolgáltató az Előfizetők részére.
Az e-számla kedvezmény további részletes feltételei megtalálhatók a www.invitel.hu/lakossagi/e-szamla oldalon.
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