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SZÉLESSÁVÚ ÜZLETI INTERNETSZOLGÁLTATÁS 

Győr.Net – Office kombi Üzleti árlista - érvényes 2015.01.01-től. 
 
Kombinált irodai csomag a Győr.Net-től: 
 
Az Office kombi csomagok egyszerre tartalmaznak nagy sebességű korlátlan internet-hozzáférést, valamint e-
Fax-ot és vezetékes telefont. 
 
A csomagok tartalma: 

 10-20-30-50 Mbps kínált letöltési sebességű korlátlan internet-hozzáférés 

 5db 2GB-os e-mailcím 

 Saját domain név 

 1db e-Fax szolgáltatás meglévő, vagy új hívószámmal 

 1db vezetékes telefon meglévő, vagy új hívószámmal 
 

Sávszélességek és díjak: 
 

Díjcsomag Sávszélességek 12 hónap hűségidővel 24 hónap hűségidővel: 
kínált le/fel garantált le/fel nettó 1x-i díj nettó havi díj nettó 1x-i díj nettó havi díj 

Office Kombi 10 10/2 Mbps 3/1 Mbps 0 Ft 8 500 Ft 0 Ft 7 000 Ft 

Office Kombi 20 20/6 Mbps 6/2 Mbps 0 Ft 10 200 Ft 0 Ft 8 400 Ft 

Office Kombi 30 30/8 Mbps 10/3 Mbps 0 Ft 12 600 Ft 0 Ft 11 200 Ft 

Office Kombi 50 50/10 Mbps 15/4 Mbps 0 Ft 16 200 Ft 0 Ft 14 400 Ft 
 
A felhasználóknak a garantált sávszélesség mindig rendelkezésükre áll. A garantált értékek az előfizető által a GYŐR.NET hálózatában mindig elérhető 
adatátviteli sávszélességet, a kínált értékek az adott csomag maximálisan elérhető adatátviteli sávszélességét jelentik. Az előfizetői hozzáféréseken 
elérhető aktuális sebességértékeket az adott vonal műszaki paraméterei és az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg. A 
táblázatban meghatározott adatátviteli sebességértékek csak a GYŐR.NET Kft. hálózatának szakaszára értendők. 

 
Vezetékes telefon szolgáltatás kedvező percdíjakkal: 
 
Belföldi vezetékes hívások: 5,00 Ft + Áfa / perc 
Belföldi mobil hívások: 29,00 Ft + Áfa / perc 
 
e-Fax szolgáltatás: Az e-Fax egy teljeskörű faxszolgáltatás, amit faxgép és külön faxvonal nélkül vehet igénybe. A 
beérkező faxokat pdf fájlként továbbítjuk a megadott emailcímre (pl: fax@vallalat.hu), míg a küldéshez egy 
webes felület áll rendelkezésére. Ennél egyszerűbb nem is lehetne! 
 
 
Office kombi szolgáltatásunk győri irodaházakban elérhető szolgáltatás.  A szolgáltatással elérhető társasházban 
kiépített réz, vagy optikai hálózat egy mikrohullámú kapcsolaton keresztül csatlakozik a Győr.Net 
gerinchálózatára. 
A szolgáltatásba bekapcsolt irodaépületek, kereskedelmi-szolgáltató központok száma folyamatosan bővül. 
 

 

A tájékoztatás nem teljes körű, további információért hívja a 1224-et. 

 


