
Készítés időpontja:     2020. április 30.   

 i-TV Zrt. 

Módosítás időpontja: 2020. szeptember 30.           Hatályba lépés időpontja: 2022. július 22. 

 
 

 

E. MELLÉKLET 

 

 

Akciók részletes leírása 

 
 
  

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:     2020. április 30.   

 i-TV Zrt. 

Módosítás időpontja: 2020. szeptember 30.           Hatályba lépés időpontja: 2022. július 22. 

 
 

„Digitális kor” akció 
Akciósan igénybe vehető kábeltelevíziós szolgáltatás 
feltétele: 

A társszolgáltató Vidékháló 
Kft. által kábelen nyújtott 
internet szolgáltatások 
bármelyikének igénybe 
vétele esetében 

Akcióban igénybe vehető kábeltelevíziós szolgáltatás „Vándor digitális” csomag 
3.400,- Ft havi előfizetési 
díjért 

Hűségidő 12 hónap 
Akció időtartama 2020.05.01 - 2020.08.30. 

Alanyi kör új előfizető vagy 
határozatlan idejű 
szerződéses ügyfél 

Nem akciós ár 3.975,- Ft 
Területi korlát * Apostag, Árpádhalom, 

Balázspuszta, Csanytelek, 
Csongrád, Csongrád-Bokros, 
Derekegyház, Dunaegyháza, 
Dunavecse, Eperjes, 
Fábiánsebestyén, Felgyő, 
Hetényegyháza, Kadafalva, 
Katonatelep, Kecskemét, Kétpó, 
Kunadacs, Kungyalu, Kunpeszér, 
Kunszentmárton, 
Kunszentmiklós, Méntelek, 
Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 
Mindszent, Nagymágocs, 
Nagytőke, Solt, Szabadszállás, 
Szalkszentmárton, Szegvár, 
Szentes, Tass, Tömörkény, Újsolt 

*amennyiben az adott szolgáltatás igénybe vehető a földrajzi területen 
 

továbbá: 
 

„Okos lépés” akció 
 
Akciósan igénybe vehető kábeltelevíziós szolgáltatás 
feltétele:                                                                                          
(„Okos lépés” akció a Vidékháló Kft. ÁSZF-je szerint.) 

A társszolgáltató Vidékháló 
Kft. által kábelen nyújtott 
alábbi internet 
szolgáltatások 
valamelyikének igénybe 
vétele esetén:                     
EOC-30/KOC-30 = 3.180,- Ft 
KOC-60 = 4.180,- Ft 
KOC-90 = 5.180,- Ft 

Akcióban igénybe vehető kábeltelevíziós szolgáltatás „Vándor digitális” csomag 
2.200,- Ft havi előfizetési 
díjért 

Hűségidő 12 hónap 
Akció időtartama 2020.05.01 - 2020.08.30. 

Alanyi kör új előfizető vagy szerződéses 
ügyfél 

Nem akciós ár 3.975.- Ft 
Területi korlát  * Mindszent, Szegvár 
*amennyiben az adott szolgáltatás igénybe vehető a földrajzi területen 
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„Internet csomag” akció 
 
Akciósan igénybe vehető kábeltelevíziós szolgáltatás 
feltétele:                                                                                          
(„Internet csomag” akció a Duna-Táv Kft. ÁSZF-je szerint.) 

A társszolgáltató Duna-Táv 
Kft. által kábelen nyújtott 
alább felsorolt internet 
szolgáltatások 
valamelyikének igénybe 
vétele esetén.                    
 

Akcióban igénybe vehető kábeltelevíziós szolgáltatás „Alap KTV” csomag 1.300,- 
Ft havi előfizetési díjért 
 
„Bővített KTV” csomag 
2.200,- Ft havi előfizetési 
díjért 
 
A teljes csomagár részeként. 

Hűségidő nem meghatározott 
Akció időtartama visszavonásig 

Alanyi kör új előfizető vagy szerződéses 
ügyfél 

Területi korlát  * Duna-Táv Kft. hálózat 
üzemeltetési és szolgáltatási 
területén érhető el. 

*amennyiben az adott szolgáltatás igénybe vehető a földrajzi területen 
 

Érintett, internettel közös csomagok: 
 

Bronz-Duó Alap (Alap KTV) 
Bronz-Duó    (Bővített KTV) 
Ezüst-Duó Alap (Alap KTV) 
Ezüst-Duó(Bővített KTV) 
Arany-Trió Alap (Alap KTV) 
Arany-Trió(Bővített KTV) 
„ÚJ” Bronz-Duó Alap (Alap KTV) 
„ÚJ” Bronz-Duó   (Bővített KTV) 
„ÚJ” Ezüst-Duó Alap (Alap KTV) 
„ÚJ” Ezüst-Duó  (Bővített KTV) 
Mini”ÚJ” Ezüst-Duó  (Bővített KTV) 
„ÚJ” Arany-Trió Alap (Alap KTV) 
Mini”ÚJ” Arany-Trió (Bővített KTV) 
„ÚJ” Arany-Trió (Bővített KTV) 
NET-4+TV Alap (Alap KTV) 
Net-4+TV (Bővített KTV) 
Net-100+TV+Telefon (Bővített KTV) 
Net-200+TV+Telefon (Bővített KTV) 
Net-400+Tv+Telefon (Bővített KTV) 
Net-80+Tv+Telefon (Bővített KTV) 
Net-160+Tv+Telefon (Bővített KTV) 

 
  

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:     2020. április 30.   

 i-TV Zrt. 

Módosítás időpontja: 2020. szeptember 30.           Hatályba lépés időpontja: 2022. július 22. 

 
 
 

Akciónk nem vehető igénybe, amennyiben a vételi címen tartozás van, és/vagy az új igénylő egy 
háztartásban él a korábbi tartozást felhalmozó előfizetővel, illetve ha a vételi címen a szerződéskötést 
megelőző 3 hónapban a szolgáltatás felmondásra került. Az ajánlatok nem összevonhatóak. A 
tájékoztatás nem teljeskörű, az akciók pontos részleteiről érdeklődjön helyi ügyfélszolgálatainkon! Az 
analóg- és a digitális kábeltévét az i-TV Zrt. szolgáltatja. Az i-TV Zrt. a csatornakiosztás-, a helyi 
hálózatüzemeltető Partner az internetes sávszélesség- és a díjszabás változtatásának jogát fenntartja. 
Hűségnyilatkozat nélkül bekötési díj számolható fel. Áraink kerekítéséből adódóan számlaeltérés 

lehetséges (+- 1 Ft). Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.  
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