
TÁJÉKOZTATÓ Általános Szerződési Feltételek módosulásáról 

Tisztelt Előfizetőink! 

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Seltech Bt. 2016. év június hó 1. napi hatállyal 

módosítja internet-szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) az 

alábbiak szerint: 

1. módosult az előfizetői szerződésekben a maximális le- és feltöltési sebesség, valamint 

a garantált le- és feltöltési sebesség az alábbiak szerint:  

 

 

Csomag neve: Optimum 
Hozzáférés típusa: mikrohullám 
Biztosított rádió : 1db 
 

E-mail: 
1 postafiók 

Web tárhely: 5 MB tárterülettel 
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető 

adatmennyiség: 
korlátlan 

Maximális le- és feltöltési sebesség: 4.0/1.5 Mbit/s 
Garantált le- és feltöltési sebesség: 1.0/0.38 Mbit/s 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj:   5000,- Ft 

  
Kiegészítő forgalmi díj: nincs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomag neve: Minimum 
Hozzáférés típusa: mikrohullám 
Biztosított rádió : 1db 
 

E-mail: 
1 postafiók 

Web tárhely: 5 MB tárterülettel 
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető 

adatmennyiség: 
korlátlan 

Maximális le- és feltöltési sebesség: 3.0/1.0 Mbit/s 
Garantált le- és feltöltési sebesség: 0.75/0.25 Mbit/s 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj:   3500,- Ft 

  
Kiegészítő forgalmi díj: nincs 



Csomag neve: Profi 
Hozzáférés típusa: mikrohullám 
Biztosított rádió: 1db 
 

E-mail: 
3 postafiók 

Web tárhely: 10 MB tárterülettel 

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető 

adatmennyiség: 
 korlátlan 

Maximális le- és feltöltési sebesség: 6.0/2.0 Mbit/s 
Garantált le- és feltöltési sebesség: 1.5/0.5 Mbit/s 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj:   6.500.-Ft 

  
Kiegészítő forgalmi díj: nincs 

 

Csomag neve: Extra 
Hozzáférés típusa: mikrohullám 
Biztosított rádió: 1db 
 

E-mail: 
3 postafiók 

Web tárhely: 10 MB tárterülettel 

A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető 

adatmennyiség: 
korlátlan 

Maximális le- és feltöltési sebesség: 8.00/2.0 Mbit/s 
Garantált le- és feltöltési sebesség: 2.0/0.50 Mbit/s 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj:  8.000,- Ft 

  

Kiegészítő forgalmi díj :  nincs 

 

Csomag neve: XXL 
Hozzáférés típusa: mikrohullám 
Biztosított rádió: 1db 
 

E-mail: 
3 postafiók 

Web tárhely: 10 MB tárterülettel 
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető 

adatmennyiség: 
korlátlan 

Maximális le- és feltöltési sebesség: 10.0/3.0 Mbit/s 
Garantált le- és feltöltési sebesség: 2.50/0.75 Mbit/s 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj:   10.000,- Ft 
Kedvezményes havi előfizetési díj:  
Kiegészítő forgalmi díj: nincs 

 

 

 

 

 

 

 



Csomag neve: Konferencia 
Hozzáférés típusa: mikrohullámú 
Biztosított rádió: 1db 
 

E-mail: 
3 postafiók 

Web tárhely: 10 MB tárterülettel 
A csomaghoz rendelt sávszélességen átvihető 

adatmennyiség: 
korlátlan 

Maximális le- és feltöltési sebesség: 5.0/5.0 Mbit/s 
Garantált le- és feltöltési sebesség: 1.25/1.25 Mbit/s 
Maximális számítógépek száma: 1 db 
Havi előfizetési díj:   7000,- Ft 

  
Kiegészítő forgalmi díj: nincs 

 

A Seltech Bt. internet-szolgáltatásásra vonatkozó ÁSZF –jének teljes szövege megtekinthető 

ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.selcom.hu weboldalon. 

Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az 

előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult 

felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést 

ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott 

időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények 

figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. 

Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az 

előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását 

követő időszakra eső kedvezmény összegét.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen értesítést követően a fenti határidőkön belül nem 

tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának 

minősül. 

Tisztelettel: 

Seltech Bt. 

http://www.selcom.hu/

