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1. Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázatai („A” táblázatok) mobil 

internet-hozzáférési szolgáltatás esetén 

 

Érvényesség kezdete: 2022.03.01. 

Díjcsomag neve Yettel XS 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 
3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés 

A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

    

Felhasználási módok 

Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 
4G/LTE/5G 

hálózat elérhető. 
- 
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Díjcsomag neve Yettel S Net 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 
20 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés 

A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

    

Felhasználási módok 

Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 
4G/LTE/5G 

hálózat elérhető. 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ „A” ÉS „B” TÁBLÁZATOK HATÁLYBALÉPÉS: 2022.03.01. 

 
 

  

 

 

  

Díjcsomag neve Yettel S Talk 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 
3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés 

A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

    

Felhasználási módok 

Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 
4G/LTE/5G 

hálózat elérhető. 
- 
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Díjcsomag neve Yettel M Talk 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 
20 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés 

A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

    

Felhasználási módok 

Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 
4G/LTE/5G 

hálózat elérhető. 
- 
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Díjcsomag neve Yettel Prime 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
150 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
150 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 
Korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés 

A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

    

Felhasználási módok 

Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 
4G/LTE/5G 

hálózat elérhető. 
- 
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Díjcsomag neve Yettel Prime Plus 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
250 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
250 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 
Korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés 

A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

    

Felhasználási módok 

Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 
4G/LTE/5G 

hálózat elérhető. 
- 
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Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
Korlátlan 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
Korlátlan 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 
Korlátlan 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés 

A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

    

Felhasználási módok 

Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 
4G/LTE/5G 

hálózat elérhető. 
- 

 

 

 

 

 

Díjcsomag neve Yettel Okosóra tarifa 
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Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 
100 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 
1,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) 

A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés 

A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

    

Felhasználási módok 

Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 
4G/LTE/5G 

hálózat elérhető. 
- 
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Díjcsomag neve Yettel Lite+ 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 
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Díjcsomag neve Yettel S 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 
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Díjcsomag neve Yettel Prime M Talk 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

5,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 
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Díjcsomag neve Yettel Prime M Net 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 100,00 GB 1. roaming 

díjzónában: 16,20 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 
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Díjcsomag neve Yettel Prime L+ 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 100 GB 1. roaming 

díjzónában: 21,4 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 
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Díjcsomag neve Yettel Prime XXL 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: korlátlan 1. roaming 

díjzónában: 31,5 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 
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Díjcsomag neve Yettel Mini 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

lassul (32/32 kbit/s le-/feltöltési 

sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 



 

 

Díjcsomag neve Yettel Junior 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

5,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

íjcsomag neve Yettel Teen 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 100 1. roaming 

díjzónában: 16,2 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve Yettel Senior 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,49 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve Yettel Track 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

32 kbps 

 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

32 kbps 

 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Lassítás (0/0 kbit/s le-/feltöltési 

sebességre) 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 



 

 

Díjcsomag neve Yettel Hordozható Internet 30 GB 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 30 GB 1. roaming 

díjzónában: 9,1 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. Nem 

alkalmas 

hanghívások 

kezdeményezésére 

és MMS 

szolgáltatás 

igénybevételére. 

- 

 



 

 

Díjcsomag neve Yettel Hordozható Internet 60 GB 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 60 GB 1. roaming 

díjzónában: 11,5 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás 

a belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. Nem 

alkalmas 

hanghívások 

kezdeményezésére 

és MMS 

szolgáltatás 

igénybevételére. 

- 

 



 

 

Díjcsomag neve Yettel Hordozható Internet 150 GB 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 150 GB 1. roaming 

díjzónában:13,8 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás 

a belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. Nem 

alkalmas 

hanghívások 

kezdeményezésére 

és MMS 

szolgáltatás 

igénybevételére. 

- 

 



 

 

Díjcsomag neve 10 GB Net Yettel Hordozható 

Internet 30 GB/60 GB/150 GB 

tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 10 GB 1. roaming 

díjzónában: 5,5 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Díjcsomag neve 30 GB Net Yettel Hordozható 

Internet 30 GB/60 GB/150 GB 

tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 30 GB 1. roaming 

díjzónában: 7,3 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Díjcsomag neve 100 GB Net Yettel Hordozható 

Internet tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 100 GB 1. roaming 

díjzónában: 9,1 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Díjcsomag neve 10 GB megújuló Net Yettel 

Hordozható Internet 30 GB/60 

GB/150 GB tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 10 GB 1. roaming 

díjzónában: 5,5 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Díjcsomag neve 30 GB megújuló Net Yettel 

Hordozható Internet 30 GB/60 

GB/150 GB tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 30 GB 1. roaming 

díjzónában: 7,3 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Díjcsomag neve 100 GB megújuló Net Yettel 

Hordozható Internet tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 100 GB 1. roaming 

díjzónában: 9,1 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Díjcsomag neve Yettel 30 GB éjszakai megújuló Net 

Yettel Hordozható Internet 30 

GB/60 GB/150 GB tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 30 GB 1. roaming 

díjzónában: 1,1 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Díjcsomag neve Yettel 60 GB éjszakai megújuló Net 

Yettel Hordozható Internet 30 

GB/60 GB/150 GB tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 60 GB 1. roamind 

díjzónában: 1,8 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Díjcsomag neve Yettel 150 GB éjszakai megújuló Net 

Yettel Hordozható Internet 30 

GB/60 GB/150 GB tarifákhoz 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

A kínált le-/feltöltési sebesség a 

tarifához igazodik 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: 150 GB 1. roamind 

díjzónában: 2,9 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

VoIP nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Chat alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Közösségi oldalak nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Fájlcserélő alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Videómegosztó alkalmazások nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Online TV nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 

Egyéb nincs megkötés a 

tarifához képest 

- 



 

 

Díjcsomag neve Yettel Holiday Hordozható Internet 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,00 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Mobilinternet nem elérhető (0/0 

kbit/s le-/feltöltési sebességre) 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. Nem 

alkalmas 

hanghívások 

kezdeményezésére 

és MMS 

szolgáltatás 

igénybevételére 

- 



 

 

Díjcsomag neve 500 Mb 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

500 MB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 1 GB Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 3 GB Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 5 GB Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

5,00 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 1 GB megújuló Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 3 GB megújuló Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 5 GB megújuló Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

5,00 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 15 GB egyszeri Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

15,00 GB belföldön, és 9,1 GB az 1. 

roaming díjzónában is 

felhasználható 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 100 GB egyszeri Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

100,00 GB belföldön, és 10,9 GB az 

1. roaming díjzónában is 

felhasználható 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 15 GB havi megújuló Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

15,00 GB belföldön, és 9,1 GB az 1. 

roaming díjzónában is 

felhasználható 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 100 GB havi megújuló Mobilnet 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

100,00 GB belföldön, és 10,9 GB az 

1. roaming díjzónában is 

felhasználható 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 100 GB éjszakai megújuló Net 

szolgáltatás 

 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

100,00 GB belföldön, és 1,5 GB az 

1. roaming díjzónában is 

felhasználható 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve Korlátlan e-mail és böngészés 

 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

tarifával megegyező 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

tarifával megegyező 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,00 MB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 200 MB napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,195 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 500 MB napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 1 GB napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 3 GB napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 5 GB napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

5,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 200 MB heti Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,195 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 500 MB heti Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 1 GB heti Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 3 GB heti Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 5 GB heti Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

5,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 500 MB havi megújuló Mobilnet 

Kártyás előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 1 GB havi megújuló Mobilnet 

Kártyás előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 3 GB havi megújuló Mobilnet 

Kártyás előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve Hello 500 MB megújuló Mobilnet 

Kártyás előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve Hello 1 GB megújuló Mobilnet 

Kártyás előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve Hello 3 GB megújuló Mobilnet 

Kártyás előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
A le-/feltöltési sebesség a tarifához igazodik, amennyiben a tarifa tartalmaz beépített adatmennyiséget. Ha a tarifacsomag nem 

tartalmaz beépített adatmennyiséget, a le-/feltöltési sebesség 7/2 Mbit/s. 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve Hello 5 GB megújuló Mobilnet 

Kártyás előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

5,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 



 

 

Díjcsomag neve 2in1 egyszeri heti csomag 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,195 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 2in1 S megújuló csomag 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 2in1 M megújuló csomag 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,50 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve 2in1 L megújuló csomag 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3,00 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 



 

 

Díjcsomag neve Megújuló Social app csomag 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB Social media 1. roaming 

díjzónában: 3,9 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest, Facebook, 

Facebook Messenger, Whatsapp, 

Instagram, Twitter 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 

 

 

 

 

 

 



 

 

Díjcsomag neve Social app mini heti csomag 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

10,00 GB Social media 1. roaming 

díjzónában: 2,3 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest, Facebook, 

Facebook Messenger, Whatsapp, 

Instagram, Twitter 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve MyChat 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest, Facebook, 

Facebook Messenger, Whatsapp, 

Instagram, Twitter 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve MyTalk&Chat 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1,00 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest, Facebook, 

Facebook Messenger, Whatsapp, 

Instagram, Twitter 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 300 MB napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret 

(le- és feltöltés irányban) 

0,292 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek 

nem számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás 

díjszabású csomagok esetén bizonyos 

alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése 

(Túlforgalmazás kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-/feltöltési 

sebességre), vagy további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket és 

ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket és 

ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 500 MB napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-/feltöltési 

sebességre), vagy további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 1 GB napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-/feltöltési 

sebességre), vagy további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 500 MB 5 napos Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-/feltöltési 

sebességre), vagy további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 1 GB 5 napos Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-/feltöltési 

sebességre), vagy további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 3 GB 5 napos Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség 

elérhetősége a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt 

adatforgalmi keretbe (pl. nullás díjszabású 

csomagok esetén bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet nem 

elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-/feltöltési 

sebességre), vagy további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) vonatkozó 

szolgáltatásminőségi követelményeket 

és ezekhez tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a csomagvesztésre 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez tartozó 

célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 500 MB megújuló Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB (belföldön és az 1. 

roaming díjzónában is 

felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 1 GB megújuló Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

1 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 3 GB megújuló Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

3 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Company Internal 

Díjcsomag neve 10 GB megújuló Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

10 GB (belföldön és az 1. roaming 

díjzónában is felhasználható) 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (0/0 kbit/s le-/ 

feltöltési sebességre), vagy további 

adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Díjcsomag neve Korlátlan napi Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: korlátlan 1. roaming 

díjzónában: 2,2 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 
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Díjcsomag neve Korlátlan 5 napos Mobilnet Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

belföldön: korlátlan 1. roaming 

díjzónában: 4,7 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

1. roaming díjzónában Előfizető 

választása: a roaming adatkeret 

elhasználása után túlforgalmazás a 

belföldi adatkeret erejéig (1,082 

Ft/MB) majd mobilinternet nem 

elérhető, vagy további Mobilnet 

vásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb 4G/LTE hálózat 

elérhető. 

- 
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Díjcsomag neve 2in1 Talk megújuló csomag Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

0,488 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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Díjcsomag neve 2in1 Net megújuló csomag Kártyás 

előfizetéshez 

Becsült maximális letöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

300 mbps 

Becsült maximális feltöltési sebesség elérhetősége 

a szolgáltató honlapján 

60 mbps 

Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és 

feltöltés irányban) 

5 GB 

Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem 

számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi 

keretbe (pl. nullás díjszabású csomagok esetén 

bizonyos alkalmazások) 

Yettel Fiók, Speedtest 

Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás 

kezelés) 

Előfizető választása: mobilinternet 

nem elérhető (lassítás 0/0 kbit/s le-

/feltöltési sebességre), vagy 

további adatvásárlás 

Késleltetés (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetésre 

(körbejárási) irányuló 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) A Yettel nem vállal a késleltetés-

ingadozásra (körbejárási) 

vonatkozó szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

Csomagvesztés A Yettel nem vállal a 

csomagvesztésre vonatkozó 

szolgáltatásminőségi 

követelményeket és ezekhez 

tartozó célértékeket. 

  

Felhasználási módok Az alábbi 

felhasználási 

módokra 

vonatkozó 

feltételek 

Kiegészítő 

lehetőségek, 

feltételek 

Web-böngészés igénybe vehető - 

VoIP igénybe vehető - 

Chat alkalmazások igénybe vehető - 

Közösségi oldalak igénybe vehető - 

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető - 

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető - 

Online TV igénybe vehető - 

Egyéb nincs megkötés - 
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2. Internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők 

táblázata („B” táblázat) 

 

 A B C 

1 A szolgáltató 

érdekkörébe eső 

tényezők 

 

Az előfizető 

érdekkörébe eső 

tényezők 

 

Egyéb tényezők 

2 a felhasználó által igénybe vett szolgáltatás 

jellemzői 

az internet szolgáltató 

hálózati vagy a cella 

terheltsége 

 

3 a szolgáltató 

hálózatának műszaki 

jellemzői és állapota 

a felhasználás földrajzi 

helye 

a felhasználó által igénybe 

vett internetes szolgáltatást, 

vagy tartalmat biztosító 

szerver jellemzői és állapota 

 

4 a felhasználó 

rendelkezésére álló 

hálózati kapacitás 

a felhasználó által 

használt 

végberendezés(ek), 

vagy házhálózat 

műszaki jellemzői és 

állapota 

 

a felhasználó által igénybe 

vett internetes szolgáltatást, 

vagy tartalmat biztosító 

szerver terhelése 

5 forgalomszabályozás 

(hálózatmenedzsment) 

alkalmazása 

 

a felhasználó 

végberendezésének, és 

hálózatának terheltsége 

 

időjárás 

6  az épület jellege, 

felhasznált anyagok 

 

domborzati viszonyok 

7   zavarás, zavartatás 

 

8   hálózatot ért külső behatás 

(pl. beázás) 

 

 

 


