
 
 

 
 

Távközlési üzletággal bővíti tevékenységét a Netrisk.hu 
Közel félszáz távközlési szolgáltató ajánlatait összehasonlító oldallal 

bővül a portál tevékenységi köre 
 
 
Netrisk.hu közlemény 

Budapest, 2016. május 5. – Távközlési szolgáltatások egyszerű összehasonlítását és 
megrendelését is lehetővé tévő szolgáltatással bővül a Netrisk.hu tevékenységi köre. 
A legnagyobb hazai online biztosítási alkuszcég két éve banki termékek 
összehasonlítását, míg tavaly nyáron többek között utazási ajánlatok és kedvező árú 
repülőjegyek széles körű elérhetőségét biztosító szolgáltatással bővítette kínálatát 
több mint egymillió ügyfele, illetve a külső érdeklődők számára. 
 
A távközlési üzletág alapja a már üzemelő, és a Netrisk.hu által átvett  Internetet.hu oldal, 
amelyen pillanatnyilag országosan közel 50 szolgáltató televíziós, internetes és 
telefonszolgáltatási ajánlatai hasonlíthatók össze gyorsan, áttekinthető formában, rejtett 
költségek nélkül. A lakossági és üzleti ügyfeleket egyaránt megcélzó szolgáltatás kényelmi 
jellegét nagyban növeli, hogy az ajánlatok mintegy 80 százaléka már jelenleg is közvetlenül 
megrendelhető az oldalon. 
 
„Az új távközlési oldal a valós ügyfeligényekből kiindulva, a Netrisk.hu általános 
stratégiájának megfelelően- az ajánlatok minél egyszerűbb és átláthatóbb 
összehasonlíthatóságát kívánja biztosítani – mutat rá Sebestyén László, a Netrisk.hu 
vezérigazgatója. – Terveink szerint a szolgáltatás már a közeljövőben számos, a szolgáltatók, 
illetve az előfizetők számára további előnyt biztosító fejlesztéssel gazdagodik. Célunk, hogy 
egy folyamatosan fejlődő, megbízható távközlési viszonteladói portált üzemeltessünk, amely 
nem csupán az alacsony végfelhasználói ár elérését segíti elő: a felületen csakis a megbízható, 
minőségi ajánlatok összehasonlításának engedünk teret.” 
 
A Netrisk.hu milliós ügyfélkörét és új érdeklődőket egyaránt megcélozva a távközlési üzletág 
jelentős forgalom elérésével számol: már az elkövetkező időszakban évente több tízezernyi 
– lakossági, illetve kis- és középvállalati körből egyaránt érkező – ügyféligényt kíván 
kiszolgálni.  
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A Netriskről:  

 

Az 1994. január 31-én alapított társaság 2001-ben Magyarországon elsőként tette lehetővé a biztosítások 
összehasonlítását és megkötését az interneten. A Netrisk.hu azóta piacvezető az online 
biztosításközvetítés piacán, regisztrált ügyfeleinek száma meghaladja az egymilliót. A biztosítások 
megkötése során teljes körű ügyintézést nyújtó szolgáltató a kötelező biztosításon kívül a biztosítók casco, 
utas-, lakásbiztosítási termékeit is forgalmazza a www.netrisk.hu portálon keresztül. 
 
A Netrisk.hu tevékenységi köre 2013 júliusában banki termékek egyszerű összehasonlítását lehetővé tévő 
szolgáltatással bővült. A társaság oldalain azóta folyószámla- és hiteltermékek mellett hitelkártyák és banki 
megtakarítási lehetőségek között is válogathatnak az ügyfelek. 2015 júliusában indította utazási 
szolgáltatását, melynek keretében jelenleg utazási ajánlatok és repülőjegyek kiválasztását és vásárlását 
teszi elérhetővé felületén. 2016 áprilisától pedig immár távközlési szolgáltatások (televízió, internet, 
telefon) összehasonlítása is lehetővé válik ügyfeleinek, valamint külső érdeklődőknek egyaránt. 
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