SZOLGÁLTATÁSAINK és áraink 2009.02.01-től
A SZITI-L Kft. komplex szolgáltatási csomagot kínál Biharkeresztes és Ártánd területén. Társaságunk a Kábel TV és Internet szolgáltatás mellett a
Dunakanyar Holding Kft. közreműködésével vezetékes telefonszolgáltatást is biztosít. Az egyes szolgáltatások külön-külön is előfizethetők, de több
szolgáltatás igénybevétele esetén kedvezményt biztosítunk!
Felvilágosítás, bővebb információ, megrendelés: Ügyfélszolgálatunkon, Tel.:52/530-366; Helyi képviselőnknél – Tóth László Tel.:06-20-378-6329
www.sziti-l.hu E-mail: info@sziti-l.hu
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A csomagok korlátlan adatforgalmat tartalmaznak.
Bekapcsolási díj: 0.Ft
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1. csomag (kedvenc)
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havidíj (hűségidő nélkül)
1890.-Ft
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3650.-Ft

4. csomag (extra)

4150.-Ft

Banki leemelés esetén havi 100.-Ft kedvezményt biztosítunk!
A kábeltévé szolgáltatás az internet- és telefonszolgáltatás
nélkül is igénybe vehető, viszont több szolgáltatás előfizetése
esetén kedvezményt biztosítunk!

Meglévő kábel TV hálózatunkon keresztül nyújtunk
számítógépéhez csatlakozási lehetőséget a világhálóra.
A szolgáltatás igénybevételéhez egy modem szükséges,
melyet térítésmentesen biztosítunk az előfizetőnek a
szerződés időtartama alatt.
Az internetszolgáltatás a kábeltévé- és
telefonszolgáltatás nélkül is igénybe vehető, viszont
több szolgáltatás előfizetése esetén kedvezményt
biztosítunk!
Tekintse meg kedvezmény táblázatunkat is!

A kábeltelevízió hálózatunkon vezetékes telefonszolgáltatást is
kínálunk a Dunakanyar Holding Kft. társszolgáltatóval együtt.
Ennek bekötése rendkívül egyszerű. Önnek csak egy modemre
van szüksége, melyet mi biztosítunk, és ehhez csatlakozik saját,
hagyományos telefon készüléke. Így a megszokott módon
bonyolíthatja telefonhívásait helyben, vidékre és külföldre.
Az általunk kínált telefonszolgáltatással jelentősen csökkentheti
kiadásait.
Kábeltelefon díjak (önálló telefonszolgáltatás esetén) :
Bekötési díj: 5000.-Ft
Modem bérleti díj: 800.-Ft/hó vagy 15.000.-Ft-ért
megvásárolható
Havi előfizetési díj: 1200.-Ft, melyet az első hónapban
elengedünk!
Telefon percdíjak:
hálózaton belül ingyenes (SZITI-L Kft. és a Dunakanyar Holding
Kft. telefon előfizetői részére)
Helyi hívás csúcsidőben: 6,6.-Ft; csúcsidőn kívül: 3,9.-Ft
Budapesti hívás csúcsidőben: 7,8.-Ft; csúcsidőn kívül: 4,2.-Ft
Belföldi hívás csúcsidőben: 13,2.-Ft; csúcsidőn kívül: 6,6.-Ft
EU országok hívása: 14,4.-Ft
Kapcsolási díj nincs; Másodperc alapú elszámolás;
Kedvező mobil hívás díjak…
A telefonszolgáltatás díját a Dunakanyar Holding Kft. számlázza
az előfizetőknek!
A vezetékes telefonszolgáltatás a kábeltévé- és az Internetszolgáltatás nélkül is igénybe vehető, viszont több szolgáltatás
előfizetése esetén kedvezményt biztosítunk!

Kedvezmény táblázat (több szolgáltatás választása esetén)
Telefon bekötési díjat és a modem bérleti díjat elengedjük
Telefon bekötési díjat és a modem bérleti díjat elengedjük + havidíj kedvezmény: 300.-Ft
havidíj kedvezmény: 300.-Ft
havidíj kedvezmény: 600.-Ft
Kábel TV(1-es vagy 2-es csomag) +Internet(bármely csomag) + Telefon Telefon bekötési díjat és a modem bérleti díjat elengedjük + havidíj kedvezmény: 800.-Ft
Kábel TV(3-as vagy 4-es csomag) + Internet(bármely csomag) + Telefon Telefon bekötési díjat és a modem bérleti díjat elengedjük+ havidíj kedvezmény: 1100.-Ft
Kábel TV(bármely csomag) + Telefon
Internet(bármely csomag) + Telefon
Kábel TV(1-es vagy 2-es csomag) + Internet
Kábel TV(3-as vagy 4-es csomag) + Internet

Valamennyi
feltüntetett ár 20%
ÁFA-t tartalmaz

Csomagválaszték

Csomagválaszték

