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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 és az adott hozzáférési ponton az elmúlt 90 napban nem volt Invitel szolgáltatás.
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 2017. november 2. 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 Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások
A kedvezményes kiegészítő szolgáltatások igénybevételének a lehetősége lezárul 2019. május 6.
napján.
Határozott és határozatlan időtartammal, technológiától és csomagkombinációtól függően lakossági előfizetők
részére az alábbi táblázat szerint, 2 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 két 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 a 2017.01.01. óta bevezetett csomagra
váltanak.
Az ajánlatok összevonhatóak az online megrendelés esetén érvényes internet akcióval, valamint a 2017. téli
akcióval.
Az akció 2017. 11. 02-án indult és visszavonásig érvényes.
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek
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További akciós kiegészítő szolgáltatások igénybevételének a feltételei:
A 2017.01.01. óta bevezetett díjcsomaggal rendelkező előfizetők esetén az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat
biztosítja a Szolgáltató:
Filmbox Live – Invitel saját szolgáltatási területén IPTV, Digitális vagy Analóg Kábeltévére, illetve helyhez kötött
internet szolgáltatásra kötött szerződés esetén 2 hónapig 100%-os havidíj kedvezményt biztosítunk a kiegészítőre.
A kedvezménnyel egy előfizető egyszer élhet.
Az akció 2017. 11. 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. E-számla kedvezmény
Internet-szolgáltatást tartalmazó 2019.05.01-el bevezetett 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.
Egyéb díjcsomagok igénybe vétele esetén az e-számla kedvezmény mértéke havi bruttó 100 Ft, melyet a
regisztrációt követően biztosít a Szolgáltató az Előfizetők részére.
Tört hónapú igénybevétel esetén a Szolgáltató az e-számla kedvezménynek az időarányos részét nyújtja.
Amennyiben az ügyfél több e-számla kedvezményre jogosító szerződéssel rendelkezik és egy összevont számlát
kap, úgy az e-számla kedvezményre egyszer jogosult.
Az e-számla kedvezmény további részletes feltételei megtalálhatók a http://www.invitel.hu/lakossagi/e-szamla
oldalon.

3.3 Meglévő előfizetőknek szóló akció társszolgáltatói területen
Az akció igénybevételének a lehetősége lezárul 2019. május 6. napján.
Azon ügyfelek számára, akik jelenleg társszolgáltatói területen igénybe vehető xDSL és FTTH csomaggal
rendelkeznek és a 2017.09.18-al bevezetett új társszolgáltatói területen igénybe vehető xDSL és FTTH
csomagokra váltanak 12 hónapos határozott idejű szerződéssel, a teljes díjcsomagra az első hónapban 50%
havidíj kedvezményt biztosítunk.
Az akció a Kedvezményes kiegészítő szolgáltatások ajánlattal összevonható.

Hatályos: 2019. július 1. napjától

4

Akciók leírása

INVITEL Zrt.

4. sz. melléklet

Az akció a 60 napig havidíjmentes és a havi díj megfizetése mellett igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokra
nem érvényes.
Az akció 2017. 09. 18-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

3.4 Internet akció
Az internet akció igénybevételének a lehetősége lezárul 2019. május 6. napján.

Invitel Réz, VDSL, FTTH és kábeles Docsis 3.0 területen új lakossági előfizetők számára, kizárólag internetszolgáltatást tartalmazó csomagra vonatkozó 12 hónapos határozott idejű szerződés megkötése esetén az alábbi
internet csomagokat elektronikus számlával akciós havi díjakkal biztosítjuk:

Réz2
15M
Havi díj
Kínált sávszélesség
(le- és feltöltési
sebesség) [Mbit/s]
Garantált le- és
feltöltési sebesség
[Mbit/s]

1 990 Ft
15,00 / 0,90
5,00 / 0,50

VDSL2

Havi díj
Kínált sávszélesség
(le- és feltöltési
sebesség) [Mbit/s]
Garantált le- és
feltöltési sebesség
[Mbit/s]

15M

30M

60M

1 990 Ft

1 990 Ft

2 490 Ft

15,00 / 0,90

30,00 / 6,00

60,00 / 7,50

5,00 / 0,51

12,50 / 1,70

25,00 / 2,00

FTTH

Havi díj
Kínált sávszélesség
(le- és feltöltési
sebesség) [Mbit/s]

30M

60M

100M

250M

1 990 Ft

2 490 Ft

3 290 Ft

3 990 Ft

30,00 / 10,00

60,00 / 20,00

100,00 /
30,00

250,00 / 100,00
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50,00 / 15,00

80,00 / 40,00

Docsis 3.01

Havi díj
Kínált sávszélesség
(le- és feltöltési
sebesség) [Mbit/s]
Garantált le- és
feltöltési sebesség
[Mbit/s]

30M

60M

100M

1 990 Ft

2 490 Ft

3 290 Ft

30,00 / 4,00

60,00 / 5,00

100,00 / 8,00

6,00 / 1,50

10,00 / 2,00

13,00 / 3,00

Réz/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 2018. 03. 01-jén indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

3.5 2018. őszi akció
Az akció lezárul 2019. május 6. napján.
3.5.1. Új lakossági előfizetőknek szóló akciók
A következő csomagok vehetőek igénybe az akció keretein belül:

Technológia

FTTH

VDSL2

Kábel D31

Réz2

Tripla L
Net100-StartCsaládiHDTV
(FTTH)

Tripla L Net30StartCsaládiHDTV
(VDSL)

Tripla L
Net100-StartCsaládiHDTV

Tripla M Net5-StartCsaládiTV

(szolgáltatási terület)

Csomag

A díjcsomagok a következő településeken nem vehetők igénybe: Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Füzesabony,
Heves, Mezőkövesd, Rózsaszentmárton, Zsámbék, Tök, Sajóörös és Sajószentiván, Sajószöged.
2
A díjcsomagok a következő településeken nem vehetők igénybe: Isaszeg és Tura.
1
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Havi díj 12 hónapos
határozott idejű
szerződés esetén eszámla
kedvezménnyel

4 590 Ft

4 590 Ft
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4 590 Ft

4 590 Ft

Az akció 2018. 09. 03-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi
oldalon tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

3.5.2. Meglévő előfizetőknek szóló akciók
Az akció lezárul 2019. május 6. napján.

Invitel Réz, VDSL, FTTH és Kábel területen meglévő lakossági előfizetőknek, amennyiben 2018.01.01. óta
bevezetett új csomagokra váltanak 12 hónapos határozott idejű szerződéssel, úgy a teljes díjcsomagra az első
hónapban 50% havidíj kedvezményt biztosítunk.
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 60 napig havidíjmentes és a havi díj megfizetése mellett igénybe vehető
kiegészítő szolgáltatásokra nem érvényes.
Az akció 2018.09.03-án indult és visszavonásig érvényes. Az akció visszavonásáról honlapunkon az alábbi oldalon
tájékoztatjuk ügyfeleinket:
http://www.invitel.hu/invitel/tajekoztatok#altalanos-szerzodesi-feltetelek

3.6. Új és meglévő előfizetőinknek szóló akció 2019. május 1.
A következő csomagok vehetőek igénybe az akció keretein belül 2019. május 1. napjától:

Technológia

FTTH

VDSL2

Kábel D31

Réz2

NetMax-IdeálCsaládi
PrémiumHDTV
(FTTH)

NetMax-IdeálCsaládi
PrémiumHDTV
(VDSL)

NetMax-IdeálCsaládi
Prémium
HDTV

NetMax-Ideál-Családi
Prémium TV

6.200 Ft

5.700 Ft

6.200 Ft

5.700 Ft

(szolgáltatási terület)

Csomag

Havi díj 12 hónapos
határozott idejű
szerződés esetén eszámla
kedvezménnyel
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FTTH

VDSL2

Kábel D31

NetMaxIdeál
(FTTH)

NetMax-Ideál
(VDSL)

NetMaxIdeál

Réz2

(szolgáltatási
terület)

Csomag

Havi díj 12 hónapos
határozott idejű
szerződés esetén eszámla
kedvezménnyel

Technológia

Net2M-Ideál
NetMax-Ideál

3.000 Ft
4.200 Ft

4.200 Ft

4.200 Ft

4.200 Ft

FTTH

VDSL2

Kábel D31

Réz2

Ideál-Családi
PrémiumHDTV
(FTTH)

Ideál-Családi
PrémiumHDTV
(VDSL)

Ideál-Családi
Prémium
HDTV

Ideál-Családi Prémium TV

4.900 Ft

4.900 Ft

4.900 Ft

4.900 Ft

FTTH

VDSL2

Kábel D31

Réz2

Ideál-Családi
PrémiumHDTV
(FTTH)

Ideál-Családi
PrémiumHDTV
(VDSL)

Ideál-Családi
Prémium
HDTV

Ideál-Családi Prémium TV

4.900 Ft

4.900 Ft

4.900 Ft

4.900 Ft

(szolgáltatási terület)

Csomag

Havi díj 12 hónapos
határozott idejű
szerződés esetén eszámla
kedvezménnyel

Technológia
(szolgáltatási terület)

Csomag

Havi díj 12 hónapos
határozott idejű
szerződés esetén eszámla
kedvezménnyel
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Technológia

Kábel D31

VDSL2

FTTH

4. sz. melléklet

Kábel
D2

Réz2

(szolgáltatási
terület)
Csomag
Havi díj 12
hónapos
határozott idejű
szerződés
esetén e-számla
kedvezménnyel

NetMax

Net15M

NetMax

2.990 Ft
3.200 Ft

Technológia

Net15M

NetMax

2.990 Ft
3.200 Ft

Net15M

Net10M

2 690 Ft

2690 Ft

3.200 Ft

Kábel D31

Réz2

Családi
Prémium
HDTV

Ideál

4.200 Ft

3.100 Ft

NetMax

Net2M

Net5M

2.000
Ft

2.290
Ft

3.200 Ft

(szolgáltatási terület)

Csomag

Havi díj 12 hónapos
határozott idejű
szerződés esetén eszámla
kedvezménnyel

A díjcsomagok a következő településeken nem vehetők igénybe: Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Füzesabony,
Heves, Mezőkövesd, Rózsaszentmárton, Zsámbék, Tök, Sajóörös és Sajószentiván, Sajószöged.
2
A díjcsomagok a következő településeken nem vehetők igénybe: Isaszeg és Tura.
1

Az akció 2019. 05. 01-jén 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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