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VÁLTSON DIGITÁLIS TELEFONRA!
ÚJ, KORLÁTLAN DÍJCSOMAG!
Örömmel értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy új telefonszolgáltatási
díjcsomagok érhetőek el kínálatunkban! A „KORLÁTLAN” díjcsomaggal
megkötések nélkül, szabadon telefonálhat a vezetékes és mobil irányokba
havi 4450 Ft-ért.* Új lehetőség továbbá a meglévő díjcsomagok mellé
választható „MOBIL OPCIÓ”, mely 100 perc belföldi mobilhívást tartalmaz 1550 Ft havidíjért. Az
árban eddigi legkedvezőbb csomagban is kedvezően változnak a percdíjak, hiszen a mindössze 1000 Ft
havidíjért elérhető „START” díjcsomagunkat a korábbiaknál 10 Ft-tal kedvezőbb mobiltarifákkal tettük
még vonzóbbá. Továbbra is megéri elektronikus számlára váltani, hiszen az egységesen elérhető eszámla kedvezménnyel most 12 hónap hűségvállalással e-számlára váltó és átutalással vagy csoportos
beszedéssel fizető ügyfeleink egyszeri 2000 Ft-os díjkedvezményben részesülnek! Most még jobban
megéri tehát kábeltelefonra váltani!
További részletekért kérjük keresse ügyfélszolgálatunk munkatársait a 27/317-473-as telefonszámon,
vagy személyesen a 2600 Vác, Zrínyi u. 9. szám alatti irodánkban.

*A díjcsomag 5000 perc belföldi vezetékes és mobil hívást tartalmaz, az 5000 perc időkeret feletti hívások
egységesen 15 Ft/perc díjjal kerülnek számlázásra. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, az új díjcsomagokat
tartalmazó ÁSZF megtekinthető az ügyfélszolgálati irodában és a www.digitalvac.hu honlapon.

Csatornákkal kapcsolatos információk
Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a DoQ csatorna tulajdonosának döntése alapján a DoQ
csatorna 2019. március 31-én megszűnik. A kiesett csatorna pótlásáról tárgyalásokat folytatunk,
reményeink szerint hamarosan új, minőségi tartalommal pótoljuk a megszűnt tv csatornát.
A közelmúltban megjelent új televízió csatornák -Jocky TV, Moziverzum, ATV Spirit- a TV-ben
elhangzó tájékoztatással ellentétben („keresse kábelszolgáltatójánál”) pillanatnyilag még nem
elérhetőek hálózatainkon. A műsorok továbbításáról jelenleg is tárgyalások zajlanak, ezek
sikeressége esetén lesznek láthatóak a fenti műsorok a váci és kosdi hálózaton.
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Új, szuper sebességű
internetcsomagok
modemen is!
Új, nagyobb sebességű modemes internetcsomagokkal, valamint megújult Kombi (TV+Internet)
csomagajánlattal várjuk Tisztelt Előfizetőinket. Az új, akár 300 Megabites letöltési sebességű
netcsomagokkal garantált a gondtalan internetezés, akár több gépen és okoseszközön egy időben is!
(Az új csomagok a váci hálózaton érhetőek el.)

Internet csomagok (Vác)
MODEM
50/1 Mbps
100/3 Mbps
150/8 Mbps
300/15 Mbps

1 év

0 év
Havidíj

3 099.- 5 099.4 099.- 6 099.6 299.- 8 299.10 499.- 12 499.-

Csomagajánlat 1 év hűségidővel (Vác) - MODEM
Csomag
Televízió
Internet
Havidíj
Duo@S
Mini csomag*
30 / 1 Mbps
4 999.Duo@M
Családi csomag**
30 / 1 Mbps
6 599.Duo@L
Családi csomag**
100 / 3 Mbps
7 099.Duo@XL
Családi csomag**
150 / 8 Mbps
9 099.Duo@XXL Családi csomag**
300 / 15 Mbps
12 499.*21 db Analóg TV csatorna ; **127 db Digitális TV csatorna 27 HD adással
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