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1.sz függelék 

Előzetes Tájékoztatás kiegészítő adatai 
 

Az árak bruttó összegek, melyek az ÁFA-t is tartalmazzák 

 

Helyhez kötött vezeték nélküli internet hozzáférés Szolgáltatás 

Díjcsomag (márka)neve: Mozaik Turbo  

Bronze csomag 

 

A szolgáltatás adóval megnövelt teljes összege (előfizetési díj):  3.192 Ft/hónap 

Díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keret:  

nincs  

Végberendezés eszköz 

adásvétele 

Végberendezés, eszköz tipusa, 

darabszáma, vételára: 1 db, 

RouterBoard LHG 5 ac tipus 

32.300 Ft vételár/db 

Végberendezés eszköz 

bérlete 

Végberendezés, eszköz tipusa, 

darabszáma, bérleti díja: 1 db, 

Tp-Link TL-WR8250N tipus 

508 Ft bérleti díj / 

hónap 

Televíziós műsorszolgáltatásra irányuló vezetékes átviteli szolgáltatás (kábeltévé) 

Szolgáltatás 

Díjcsomag (márka)neve: Digitális DVB-C 

programcsomag 

 

A szolgáltatás adóval megnövelt teljes összege (előfizetési díj):  3.490 Ft/hónap 

Végberendezés eszköz 

adásvétele 

Végberendezés, eszköz tipusa, 

darabszáma, vételára: 1 db, 

HEV-C tipus 

12.573 Ft  vételár/db 

Végberendezés eszköz 

bérlete 

Végberendezés, eszköz tipusa, 

darabszáma, bérleti díja: 1 db, 

HEV-C tipus 

635 Ft bérleti díj/hónap 

Helyhez kötött vezeték nélküli internet hozzáférés és Televíziós műsorszolgáltatásra 

irányuló vezetékes átviteli szolgáltatás (kábeltévé) együttese 

Szolgáltatáscsomag 

(márka)neve: 

-  

A szolgáltatás adóval megnövelt teljes összege (előfizetési díj):  4.987 Ft/hónap 

Díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keret 

nincs  

-internethozzáférés díja (díjcsomag neve:  

Mozaik Turbo Bronze csomag) 

br 3.192 Ft/hó 

-műsorterjesztés díja (díjcsomag neve:  

Digitális DVB-C programcsomag) 

br 3.490 Ft/hó 

Végberendezés eszköz 

adásvétele 

Végberendezés, eszköz tipusa, 

darabszáma, vételára: 1 db, 

RouterBoard LHG 5 ac tipus,  

 

32.300 Ft  vételár/db 

Végberendezés, eszköz 

tipusa, darabszáma, 

vételára: 1 db, HEV-C 

tipus,  

12.573 Ft  vételár/db 

Végberendezés eszköz 

bérlete 

Végberendezés, eszköz tipusa, 

darabszáma, bérleti díja: 1 db, 

Tp-Link TL-WR8250N tipus,  

 

508 Ft bérleti díj/hónap 

Végberendezés, eszköz 

tipusa, darabszáma, 

bérleti díja: 1 db, HEV-C 

tipus,  

635 Ft bérleti díj/hónap 
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Internet-hozzáférés további díjai 

Alapszolgáltatáson felüli e-mail díj: 

1 db Plusz e-mail cím 191 Ft 

Kapcsolat kiépítés egyszeri 

költség: 

egyedi / új végpont 1 év hűségidő: 4.572 Ft 

Hűségidő nélkül: 38.100 Ft 

Havi forgalmi díj: Az általános forgalmi díjjal 

egyező 

Tárhely bérlet: 

Az alapszolgáltatásként biztosított 20 MB tárhely fölötti memória terület díja (év/MB) 

50 MB 100 MB 150MB 

1év:           15 000Ft+ÁFA/év 20 000 Ft+ÁFA/év 25 000 Ft+ÁFA/év 

2 év:         13 500 Ft+ÁFA/év 

(*1500 Ft) 

18 500 Ft+ÁFA/év 

 (*1500 Ft) 

23 500 Ft+ÁFA/év 

 (*1500 Ft) 

3 év:         12 000 Ft+ÁFA/év 

(*3000 Ft) 

17 000 Ft+ÁFA/év 

 (*3000 Ft) 

22 000 Ft+ÁFA/év 

 (*3000 Ft) 

*: kapott kedvezmény 

Plusz IP cím: 

Fix IP címet adó szolgáltatások esetében, az alapszolgáltatáson 

felüli IP cím díja (hó/db): 

2032 Ft 

 

Domain szolgáltatások: 

megnevezés postafiók 
1 éves 

szerződéssel 

2 éves 

szerződéssel 

3 éves 

szerződéssel 

Elsődleges domain név 

(www.cégnév.hu) 

- 13 500 Ft/év 12 000 Ft/év 

(*1500 Ft) 

10 800 Ft/év 

(*2700 Ft) 

Másodlagos domain név 

(www.cégnév.borsodweb.hu) 

- 400 Ft/hó - - 

Webplusz csomag 

(elsődleges do-main név + 

tárhely (100MB) + e-mail 

fiók) 

1 db 

domainnév 

@domainnév. 

hu fiók 

22 500Ft/év 20 650 Ft/év 

(*1850 Ft) 

19 800 Ft/év 

(*2700 Ft) 

*: kapott kedvezmény. Igény szerint .net, .org, .eu, .com végződés is igényelhető 

Server hosting 

Egyedi szerződéskötés alapján. 
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Kedvezmények   

Díjkedvezmény belépési 

díjból1  

 33.528 Ft 

Díjkedvezmény időszaki 

előfizetési díjból2  

Mozaik+, Mozaik+ Fiber 

díjcsomag esetén 

* Ft/hó 

* kalkulátor alapján 

Díjkedvezmény időszaki 

előfizetési díjból3  

 félév esetén:   5% 

éves díjfizetés esetén: 10 % 

 

ÖSSZESÍTŐ  

Teljes ellenérték  

- belépési díj  38.100 Ft 

- vételár 32.300 Ft 

- havi előfizetési díj  3.192 Ft/hó + 3.490 Ft/hó 

- havi bérleti díj 508Ft/hó 

Kedvezmény   

- belépési díjból 33.528 Ft 

- vételárból 0 Ft 

- havi előfizetési díjból 1695 Ft/hó 

- havi bérleti díjból 0 Ft/hó 

Fizetendő ellenérték   

- belépési díj 4.572 Ft 

- vételár 32.300 Ft 

- havi előfizetési díj 1497 Ft/hó + 3.490 Ft/hó 

- havi bérleti díj 508Ft/hó 

 

 

Tájékoztatás 

Határozott idejű szerződés Előfizető általi jogszerű felmondás esetén 

Határozott idejű szerződés Előfizető általi jogszerűtlen felmondás esetén4 

A megtérítendő díjkedvezmény jogcíme: belépési díj 33528 Ft 

 

 
1 Díjkedvezmény belépési díjból feltétele, hogy az Előfizető 12 hónap időtartamig az előfizetői szerződést ne 

mondja fel a Szolgáltató szerződésszegésén kívüli okból és ne adjon okot a szerződés Szolgáltató általi 

felmondására szerződésszegés vagy díjtartozás miatt. 
2 Díjkedvezmény időszaki előfizetési díjból feltétele, hogy az Előfizető 12 hónap időtartamig az előfizetői 

szerződést ne mondja fel a Szolgáltató szerződésszegésén kívüli okból és ne adjon okot a szerződés Szolgáltató 

általi felmondására szerződésszegés vagy díjtartozás miatt. 
3 Díjkedvezmény időszaki előfizetési díjból feltétele, hogy az Előfizető a havi előfizetési díj teljesítése helyett 

naptári negyedéves, féléves és éves előre fizetést vállaljon, és amely díjkedvezmény csak abban az esetben és 

időpontig érvényes, ha az Előfizető a díjat annak esedékességéig megfizeti és az előfizetői szerződést a teljes 

időszak alatt nem módosítja vagy mondja fel. 
4 Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények 

figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt - jogszabályban vagy 

előfizetői szerződésben biztosított felmondási joga hiányában - felmondja, vagy a Szolgáltató felmondására 

szerződésszegésével (jogszabályban vagy a Szolgáltató ÁSZF-ében megjelölt szerződésszegés, díjtartozás vagy 

műsorterjesztési szolgáltatás esetén az Előfizető általi jogosulatlan műsorjel vételezés, műsorjel jogellenes 

továbbítása, kódolt műsorjel jogellenes dekódolása) okot szolgáltat, a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által 

igénybe vett kedvezményeket követelheti - ideértve a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket is -, a 

felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűz. 


