
 

 

C1 Public 

Business Class Prémium és HoReCa csomagajánlatok   
 

Üzleti vezetékes szolgáltatásaink kizárólag vezetékes szolgáltatási területünkön érhetőek el. 

Kérjük hívd a 1270-et és ellenőrizd, hogy címeden elérhetőek-e szolgáltatásaink! 

A Business Class Prémium csomag a stabil vezetékes internet mellett olyan egy speciális 

mobiltechnológián alapuló másodlagos internet hozzáférést kínál, amellyel kivédhetővé válnak az 

előre nem tervezhető hálózati kimaradások, így biztosítjuk Önnek és vállalkozásának a folyamatos 

internet elérést, munkavégzést. 

Mivel az internet szolgáltatást biztosító eszköz, a modem a vezetékes és a mobil hálózatot is 

működteti, így a modem az egyik hálózatról a másikra történő átállást automatikusan kezeli. 

24 hónapos szerződéssel e-Packkel.  

 

 

Business Class 200 Prémium 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 6190 Ft, bruttó 6717 Ft,  

• 220Mbit/s maximális letöltési és 15 Mbit/s feltöltési sebesség, rendes körülmények között 

elérhető le/feltöltési sebesség 154/11 Mbit/s 

• Business Telefon - Business Telefon Basic 2 vonalas szolgáltatás 

Részletek 

Prémium kiegészítő szolgáltatás: 

 

A kábeles internet szolgáltatás nem várt kimaradása esetén automatikusan bekapcsol a modembe Huawei 

stickkel csatlakoztatott mobilinternet 

 

ePack kedvezmény: 

 

Internet termék választása esetén nettó 500 Ft (bruttó 525 Ft) havidíj kedvezményben részesül, 

amennyiben elektronikus számlabefizetési módot választ. 

 

Business Telefon Basic: 

 

2 vonalas telefonszolgáltatás 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 
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Business Class 350 Prémium 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 10590 Ft, bruttó 11736 Ft,  

• 350 Mbit/s maximális letöltési és 30 Mbit/s feltöltési sebesség, rendes körülmények között 

elérhető le/feltöltési sebesség 245/21 Mbit/s 

• Business Telefon - Business Telefon Basic  és Business Telefon 300 mobil opcióval 

Részletek 

Prémium kiegészítő szolgáltatás: 

 

A kábeles internet szolgáltatás nem várt kimaradása esetén automatikusan bekapcsol a modembe Huawei 

stickkel csatlakoztatott mobilinternet 

 

ePack kedvezmény: 

 

Internet termék választása esetén nettó 500 Ft (bruttó 525 Ft) havidíj kedvezményben részesül, 

amennyiben elektronikus számlabefizetési módot választ. 

 

Business Telefon Basic: 

 

2 vonalas telefonszolgáltatás 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 300 mobil opcióval: 

 

100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

300 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 
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Business Class 500 Prémium 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 13590 Ft, bruttó 14952 Ft,  

• 500Mbit/s maximális letöltési és 30 Mbit/s feltöltési sebesség, rendes körülmények között 

elérhető le/feltöltési sebesség 350/21 Mbit/s 

• Business Telefon - Business Telefon Basic  és Business Telefon 300 mobil opcióval 

Részletek 

Prémium kiegészítő szolgáltatás: 

A kábeles internet szolgáltatás nem várt kimaradása esetén automatikusan bekapcsol a modembe Huawei 

stickkel csatlakoztatott mobilinternet 

 

ePack kedvezmény: 

Internet termék választása esetén nettó 500 Ft (bruttó 525 Ft) havidíj kedvezményben részesül, 

amennyiben elektronikus számlabefizetési módot választ. 

 

Business Telefon Basic: 

 

2 vonalas telefonszolgáltatás 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 300 mobil opcióval: 

 

100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

300 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

 

 

HoReCa Pack+ 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 12190 Ft, bruttó 13682 Ft,  

• 350 Mbit/s maximális letöltési és 30 Mbit/s feltöltési sebesség, rendes körülmények között 

elérhető le/feltöltési sebesség 245/21 Mbit/s 
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• TV Comfort - 67 csatorna, melyből 27 HD 

• Kaon Mediabox  - Amennyiben több TV készülékhez szeretne további médiaeszközöket is, a 

megrendelés folyamatában lehetősége lesz ezek kiválasztására 

• Business Telefon - Business Telefon Basic  és Business Telefon 300 mobil opcióval 

Részletek 

Prémium kiegészítő szolgáltatás: 

 

A kábeles internet szolgáltatás nem várt kimaradása esetén automatikusan bekapcsol a modembe Huawei 

stickkel csatlakoztatott mobilinternet 

 

ePack kedvezmény: 

 

Internet termék választása esetén nettó 500 Ft (bruttó 525 Ft) havidíj kedvezményben részesül, 

amennyiben elektronikus számlabefizetési módot választ. 

 

Business Telefon Basic: 

 

2 vonalas telefonszolgáltatás 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 300 mobil opcióval: 

 

100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

300 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

 

HoReCa Premium Pack+ 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 13190 Ft, bruttó 14952 Ft,  

• 350 Mbit/s maximális letöltési és 30 Mbit/s feltöltési sebesség, rendes körülmények között 

elérhető le/feltöltési sebesség 245/21 Mbit/s 

• TV Comfort - 115 csatorna, melyből 34 HD 
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• Kaon Mediabox  - Amennyiben több TV készülékhez szeretne további médiaeszközöket is, a 

megrendelés folyamatában lehetősége lesz ezek kiválasztására 

• Business Telefon - Business Telefon Basic  és Business Telefon 300 mobil opcióval 

Részletek 

Prémium kiegészítő szolgáltatás: 

 

A kábeles internet szolgáltatás nem várt kimaradása esetén automatikusan bekapcsol a modembe Huawei 

stickkel csatlakoztatott mobilinternet 

 

ePack kedvezmény: 

 

Internet termék választása esetén nettó 500 Ft (bruttó 525 Ft) havidíj kedvezményben részesül, 

amennyiben elektronikus számlabefizetési módot választ. 

 

Business Telefon Basic: 

 

2 vonalas telefonszolgáltatás 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 300 mobil opcióval: 

100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

300 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

További részletek a mindenkor hatályos vezetékes üzleti ászf-ben.  

 

 

 


