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Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel vettük megkeresését! Engedje meg, hogy az alábbiakban ismertessük Önnel mikrohullámú
internet szolgáltatásunkat és annak igénybevételéhez szükséges feltételeket.
Mikrohullámú szolgáltatásunkat azon Ügyfeleinknek tudjuk ajánlani, akik lakóhelyének térbeli
elhelyezkedését tekintve szabad rálátással rendelkeznek a bugacpusztaházi adótoronyra, valamint az
adótoronytól mért légvonalbeli távolságuk nem haladja meg a 1,5 - 2 km-ert.
Az alábbi ábrákon szemléltetjük az adótoronyra történő rálátás egyes eseteit, illetőleg a kapcsolat
várható minőségét.

A.) Az ábrán bemutatott esetben a vezeték
nélküli internetkapcsolat kialakítása nem
lehetséges, mert a házra szerelt antennától
nincs szabad, zavartalan rálátás az
adótoronyra.
(Fák,
vagy
épületek
akadályozzák a szabad rálátást.)
Bugacpusztaháza
MATÁV adótorony

B.) Az ábrán bemutatott esetben a vezeték
nélküli internetkapcsolat kiépítése nem
ajánlott, a kapcsolat nem fog stabil módon
létrejönni, mert a házra szerelt antennától az
adótoronyra
nincs
teljesen
szabad,
zavartalan rálátás. (Fák, vagy épületek
részben akadályozzák a szabad rálátást.)
Bugacpusztaháza
MATÁV adótorony

C.) Az ábrán bemutatott esetben a vezeték
nélküli
internetkapcsolat
kiépítése
megvalósítható, mivel a házra szerelt
antennától az adótoronyra zavartalan a
rálátás.
(Fák,
vagy
épületek
nem
akadályozzák a szabad rálátást.)
Bugacpusztaháza
MATÁV adótorony
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Útmutató a rádió adóvevő elhelyezéséhez
A mikrohullámú internet működtetéséhez háztartásába a következő eszközöket elhelyezését kell
biztosítania:
1.) antenna (mérete: 10x10cm, súlya: 10dkg, felfogatása: szalagbilinccsel (ABA-bilinccsel)),
2.) antennát és kültéri egység (routert) összekötő koaxiális kábel (maximum 3 méter
hosszúságban),
3.) kültéri egység (router) (mérete: 15x25cm, súlya: 80 dkg, felfogatása: maximum 5/4” vagy
1” méretű csőre),
4.) kültéri egységet (routert) és a beltérben elhelyezett tápegységet összekötő, a hálózati
forgalmat is lebonyolító kültéri UTP kábel elhelyezését,
5.) a kültéri egység (router) táplálását biztosító adapter elhelyezését (melybe az imént
említett UTP kábel és a számítógéppel összeköttetést biztosító UTP kábel csatlakozik).

Az eszközök és annak kiegészítői a Szolgáltató tulajdonát képezik. A szerződés megszűnését
követően azokat az Előfizetőnek, Szolgáltató részére vissza kell szolgáltatnia, vagy a készülékek
értékét meg kell térítenie.

A készülékek értéke:
-

az üzembe helyezést követően egy éven belül:
az üzembe helyezést követően egy éven túl:
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90.000 Ft
65.000 Ft

FIGYELEM!
A Szolgáltató álláspontja alapján a kültéri szerelési (pl.: árboc elhelyezése a tetőn és annak
villámvédelme, földelése), illetve egyéb falfúrási feladatok elvégzése (a szerelési
munkálatok előkészítése) az Előfizető feladata, tekintettel arra, hogy a szerelésből fakadó
későbbi károkért (pl.: beázás) a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.
A fentiek értelmében a szerelési, bekötési feladatok ellátását a Szolgáltató csak előre egyeztetett
időpontban tudja megkezdeni, amikorra is az Előfizető a következőkről már gondoskodott:
1.) 5/4” vagy 1” legalább 1 méter magas antennaárboc mely könnyen megközelíthető,
megközelítése nem balesetveszélyes és elhelyezhető rá a korábban ismertetett antenna
oly módon, hogy az antenna zavartalanul rálát a bugacpusztaházi adótoronyra (az
árbocra kerül elhelyezésre az antenna és a kültéri egység (router) is),
2.) Az antennaárboc villámvédelméről (földeléséről),
3.) A kültéri egység (router) és a házon belül elhelyezésre kerülő tápegységét összekötő
vezeték helyének előkészítetéséről (fal kifúrása).
Jelen tájékoztatónk mellékleteként megküldött adatlapon kérjük, közölje a készülék üzembe
helyezéséhez szükséges pontos információkat!

Készülék kültéri elhelyezése:

antenna

antenna kábel
kültériegység
(router)

Kültéri UTP
kábel
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Mikrohullámú internet csomagjaink
Mikrohullámú szolgáltatásunkat három díjcsomag keretében veheti igénybe:
-

H3. csomag (1024/256 kbit/s)
H4. csomag (1536/256 kbit/s)
H5. csomag (2048/512 kbit/s)

3.750 Ft
4.375 Ft
5.000 Ft

-

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges speciális routert a Szolgáltató biztosítja az
Ügyfél részére. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges router havi bérleti díja további
2.500 Ft.

Előfizetési díjak router bérleti díjjal együtt:
-

H3. csomag (1024/256 kbit/s)
H4. csomag (1536/256 kbit/s)
H5. csomag (2048/512 kbit/s)

6.250 Ft
6.875 Ft
7.500 Ft

A fenti árak 25% ÁFA-t tartalmazzák!
A fenti árak fix havidíjak, melyek korlátlan adatforgalmat és 24 órás online adatkapcsolatot foglalnak
magukba. A Szolgáltató – igény esetén – az Előfizető részre biztosít egy darab mail.coranet.hu
végződésű e-mail címet is.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomagoknál feltüntetett letöltési, illetve feltöltési
sebességek tájékoztató jellegűek. Az elérhető maximális le- és feltöltési sebességek
függhetnek az időjárási viszonyoktól, illetőleg változhatnak az adótoronytól való távolság
függvényében is.

FIGYELEM!
A Szolgáltató lehetőséget biztosít, a „SZERELD MAGAD!” csomag igénybevételére.
Ez esetben az Előfizetőnek a csatolt adatlapon kell jelölnie, ezen csomag igénybevételének szándékát.
Az adatlapot minden esetben vissza kell küldeni a szerződés eredeti példányával és hozzájáruló
nyilatkozatokkal a Szolgáltató részére!
A csomag igénybevételekor a Szolgáltatás-hozzáférési pont kialakításának díjából 100% kedvezményt
biztosít a Szolgáltató. A Szolgáltató a mikrohullámú internet kapcsolat üzembe helyezéséhez részletes
útmutatót küld Ügyfelei részére.
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