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TRICONNECT (ALARM TRADE KFT.) 
MOBILINTERNET TÁJÉKOZTATÓ  

Érvényes: 2023.01.01-től 
 

Kérjük az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvasd végig, minden a szerződéskötéshez 
szükséges információ megtalálható benne. Amennyiben elolvasása után bármilyen egyéb 
kérdésed merülne fel, vedd fel velünk a kapcsolatot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Megrendelést telefonon nem tudunk fogadni! 

Rendelés menete: 

 

Mobilinternet szolgáltatásunkat legegyszerűbben a fent található  

ONLINE MEGRENDELÉS gombbal tudod megrendelni weboldalunkon, vagy 

személyesen üzleteinkben. 

 

A rendelés visszaigazolása után várhatóan 1 héten belül* az előfizetés kézhez vehető az 

alábbi átvételi módokon: 

 

• futárszolgálat utánvétes számlakifizetéssel 

• személyes átvétel (üzleteinkben, nyitvatartási időben) 

 

Üzleteink címe: 

1191 Budapest, Üllői út 206. 

1032 Budapest, Szőlő utca 74. 

6721 Szeged, Berlini krt. 4. 

 

 

* kivéve Sürgősségi szolgáltatásunk esetén: bruttó 5.000 Ft-ért garantáljuk, hogy a 

következő munkanapon délután személyesen átveheted vagy átadjuk a futárszolgálatnak 

megrendelésed 

  

Részletek és információ 
csomagjainkról és 
szolgáltatásunkról 

ONLINE MEGRENDELÉS 

Lefedettség ellenőrzése Gyakran Ismételt Kérdések 
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Az átvétel pillanatában (futár/személyes) az alábbi díjak kifizetése szükséges: 

• előfizetésenként (SIM kártyánként) kaució, melyet a szerződés megszűnésekor 

jóváírunk az ügyfél számláján (a kaució összege csomagtól függően eltérő, 

mértéke a lenti táblázatban megtekinthető) 

• időszaki negyedéves / havi díj 

• futár kézbesítés esetén, annak költsége a csomag méretétől függően 

• eszköz rendelés esetén, annak értéke 

 

Futár kézbesítés díjai utánvéttel: 

• kizárólag SIM kártya rendelése esetén: 2.290 Ft 

• SIM kártya + eszköz rendelése esetén: 2.790 Ft 

 

 

Számlázás: 
Minden negyedév első hónapjában készül el a következő negyedéves számla. 

(Opcionálisan választható havi számlázás is, mely minimális technikai többletköltséget von 

maga után.) 

Egyéb információk: 
• Kizárólag SIM kártyát adunk internethozzáféréssel, a routert vagy egyéb eszközt, 

amiben használni szeretnéd, Neked kell biztosítanod vagy tőlünk is megrendelheted 

• A mobilinternet SIM kártya alapvetően csak belföldön használható. Az esetleges 

roaming használatot megrendeléskor szükséges jelezni. Amennyiben nem jelzed előre, 

Csomag 

neve 

Havidíjban 

foglalt keret 

Lassítás - 
Letöl-

tés/Fel-
töltés 

(kbps) 

Nettó havi 
előfizetési 

díj 

Bruttó havi 
előfizetési 

díj 

Kaució 

Vállalati 

Hipernet 
Start 

4 GB 32/32 3 048 Ft 3 200 Ft 7 400 Ft 

Vállalati 
Hipernet 
Active 

7 GB 32/32 3 714 Ft 3 900 Ft 8 800 Ft 

Vállalati 
Hipernet 
Medium 

13 GB 32/32 4 571 Ft 4 800 Ft 10 600 Ft 

Vállalati 
Hipernet 

Pro 
50 GB 32/32 5 619 Ft 5 900 Ft 12 800 Ft 

Vállalati 
Hipernet 
Unlimited 

Korlátlan - 6 943 Ft 7 290 Ft 15 580 Ft 
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de a későbbiekben mégis szükséged van roaming használatra, úgy díjmentes 

kártyacserét biztosítunk, de ez a kártyacsere akár két hetet is igénybe vehet. 

• A Hipernet használatának egyik legfontosabb feltétele, hogy olyan eszközzel 

rendelkezzen, ami támogatja a 4G/LTE villámgyors hálózatot. Ha régebbi telefon, illetve 

modem/router áll a rendelkezésre, természetesen fog működni a Hipernet, de a 

sebesség alacsonyabb lehet a helyszínen elérhető maximális sebességhez képest. 

• SIM kártyáink a Yettel hálózatát használják, ezért tökéletesen működnek a Yettel 

függő készülékekben is! 

Megrendelhető 4G/LTE képes eszközeink 

Asztali routerek 

TP-Link TL-MR6400 asztali wifi router - (független) 43 190 Ft 

Huawei B535-232a asztali wifi router - (Yettel függő) 42 990 Ft 

Hordozható routerek (MiFi) 

TP-Link M7200 4G/LTE hordozható wifi router - (független) 29 790 Ft 

Huawei E5785-320a hordozható wifi router – (Yettel függő) 28 990 Ft 

USB modemek (stick) 

Huawei E3372h-320 4G/LTE USB modem - (Yettel függő) 19 990 Ft 

Jelerősítő antennák 

ATK-LOG ALP LTE Antenna (5 m) 27 275 Ft 

ATK-LOG ALP LTE Antenna (10 m) 31 421 Ft 

A felsorolt eszközök bármelyikét a SIM kártya rendelésével egyidejűleg meg tudod rendelni online. 

 

Bízunk benne, hogy hamarosan ügyfeleink körében tudhatunk. Amennyiben további 

kérdésed merülne fel, vedd fel a kapcsolatot elérhetőségeinken. 

ÜDVÖZLETTEL: 

TRICONNECT CSAPAT 
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