
90 db

40 db

20 db

20 db

30 óra

8 óra

120 db

90 óra

30 óra

VanNet SAT Alap 10
10 GB-os csomag – havi átlag

E-mail 
(e-mailenként 10 KB)

Letöltések
(egy dokumentum letöltése 1 MB)

Youtube videók
(egy videó 150 MB)

TV Streaming 
(egy órányi lejátszás 500 MB)

Fotók 
(egy fotó megosztás/nézés 1 MB)

Közösségi média 
(egy óra közösségi médiahasználat 5 MB)

Alkalmazások 
(alkalmazás letöltése 10 MB)

Zene streaming 
(egy óra zenehallgatás 30 MB)

Internet
(egy óra internethasználat 50 MB)

Jelen ábrán található számok csak szemlélető jellegűek, az átlagos felhasználási statisztikákból származó 
becsléseken alapulnak. Az egyes előfizetők esetében az arányok akár jelentős mértékben eltolódhatnak az 
internethasználat módjától és megtekintett webhelyektől és egyéb tartalmaktól függően.



150 db

60 db

40 db

40 db

90 óra

24 óra

200 db

180 óra

90 óra

E-mail 
(e-mailenként 10 KB)

Letöltések
(egy dokumentum letöltése 1 MB)

Youtube videók
(egy videó 150 MB)

TV Streaming 
(egy órányi lejátszás 500 MB)

Fotók 
(egy fotó megosztás/nézés 1 MB)

Közösségi média 
(egy óra közösségi médiahasználat 5 MB)

Alkalmazások 
(alkalmazás letöltése 10 MB)

Zene streaming 
(egy óra zenehallgatás 30 MB)

Internet
(egy óra internethasználat 50 MB)

Jelen ábrán található számok csak szemlélető jellegűek, az átlagos felhasználási statisztikákból származó 
becsléseken alapulnak. Az egyes előfizetők esetében az arányok akár jelentős mértékben eltolódhatnak az 
internethasználat módjától és megtekintett webhelyektől és egyéb tartalmaktól függően.

VanNet SAT Családi 30
30 GB-os csomag – havi átlag



600 db

200 db

120 db

60 db

180 óra

64 óra

400 db

300 óra

300 óra

E-mail 
(e-mailenként 10 KB)

Letöltések
(egy dokumentum letöltése 1 MB)

Youtube videók
(egy videó 150 MB)

TV Streaming 
(egy órányi lejátszás 500 MB)

Fotók 
(egy fotó megosztás/nézés 1 MB)

Közösségi média 
(egy óra közösségi médiahasználat 5 MB)

Alkalmazások 
(alkalmazás letöltése 10 MB)

Zene streaming 
(egy óra zenehallgatás 30 MB)

Internet
(egy óra internethasználat 50 MB)

Jelen ábrán található számok csak szemlélető jellegűek, az átlagos felhasználási statisztikákból származó 
becsléseken alapulnak. Az egyes előfizetők esetében az arányok akár jelentős mértékben eltolódhatnak az 
internethasználat módjától és megtekintett webhelyektől és egyéb tartalmaktól függően.

VanNet SAT Extra 75
75 GB-os csomag – havi átlag


