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2/B MeLLéKLet  
HAVIDÍJAS DÍJSZABÁS 
LeZÁrt, UtÓLAG FIZetett (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLtAtÁS eSetéN 
 
A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételeinek Havidíjas 2/B számú melléklete 
A jelen díjszabás 2015. augusztus 31. napjától érvényes és hatályos. 
Az előfizetői szerződés megkötésekor hatályos példányát felek az egyedi előfizetői szerződéshez 1. számú mellékletként csatolják. 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen díjszabásban foglalt díjait, valamint a díjszabás feltételeit részben vagy egészben módosítsa az irányadó 
jogszabályokkal és hatósági rendelkezésekkel összhangban.  
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1.  Lezárt díjcsomagok díjai  

1.1. Hangszolgáltatás lezárt díjcsomagjai, és az azokhoz kapcsolódó díjak 

A lezárásra került díjcsomagok meglévő előfizetésként továbbra is igénybevehetők, de ezekből bármely más nem lezárt hang díjcsomagba való váltás, illetve a 
hangdíjcsomag/ a hangdíjcsomaghoz kapcsolódó előfizetés szüneteltetése esetén a lezárt díjcsomagokba visszaváltani nem lehetséges, valamint új 
előfizetésként nem választhatóak. 

1.1.1. Eco, Mix, díjcsomagok díjai(Ft) 

 

 Eco Mix 

Havi díj 2190 Ft* 3550 Ft** 

Hálózaton belüli percdíjak 32 Ft  26 Ft 

Vezetékes és más mobilhálózatba irányuló hívások percdíjai 42,6 Ft  37 Ft 

SMS küldés díja 

Hálózaton belül küldött SMS díja (Ft/db) 32 Ft  26 Ft 

Más mobilhálózatba küldött SMS díja (Ft/db) 32 Ft  37 Ft 

Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) 56,9 Ft 

 
* Eco díjcsomag esetén a havi díj 100%-ban lebeszélhető, a lebeszélhetőség hálózaton belül, valamint más belföldi mobil- és vezetékes hálózat előfizetői felé 
indított hívásokra, hangpostafiók lehallgatásra és minden időben, és minden előfizetői irányban, belföldi SMS-ek küldésére használható fel. 
** Mix díjcsomag esetén a havi díj 100%-ban lebeszélhető, minden időben, és minden előfizetői irányban, illetve SMS  küldésére, MMS küldésre és adat, és 
internet hívásra felhasználható.  
 
A Mix djcsomag kizárólag Mix termékkel vehető igénybe. A Mix díjcsomagban minden számlázott tétel (hang-, adat- és internethívás, üzenetküldés, és minden 
egyéb szolgáltatás igénybevétele) a matematika kerekítési szabályai szerint egész Ft-ra kerekítve kerülnek levonásra. A havi előfizetési díj az első hónapot kivéve 
minden megkezdett hónapban a teljes hónapra utólag kerül kiszámlázásra. A havi előfizetési díj az első hónapban időarányosan az első használati napól a hónap 
utolsó napjáig számítódik és szintén utólag fizetendő. 

1.1.2 MobilOtthon Prémium és MobilOtthon díjcsomag díjai 

 MobilOtthon Mobil Otthon Prémium 

Havi díj  0 Ft 750 Ft 

Percdíj belföldi vezetékes irányba 11,2 Ft 11 Ft 

Percdíj belföldi mobilhálózatok irányba 53,9 Ft 52 Ft 

SMS küldés díja 

Belföldi hálózatokba küldött SMS (Ft/db) 30,5 Ft 30 Ft 

Külföldi hálózatokba küldött SMS (Ft/db) 56,9 Ft 56,9 Ft 

A MobilOtthon Prémium díjcsomag esetében a havidíj lebeszélhetőség hálózaton belül, valamint más belföldi mobil- és vezetékes hálózat előfizetői felé indított 
hívásokra, valamint mobil hálózat előfizetői irányába történő SMS küldésére, és hálózaton belül vagy más mobil hálózat irányába  MMS küldésére használható fel. 
A MobilOtthon, valamint a MobilOtthon Prémium díjcsomagokban a roaming és visszahívás hangpostából szolgáltatások nem elérhetők. 

1.1.3. Like díjcsomagok díjai  

 Like Like 300 

Havi díj (100%-ban leforgalmazható belföldi alapdíjas, Telekom mobil 
előfizetők felé indított hívásra, SMS, MMS küldésre valamint hangposta 
lehallgatására belföldön.) 

1990 Ft 3100 Ft 

Havidíjban foglalt díjmentes tartalmak 

Adatforgalom (belföldi adatforgalom havonta) 50 MB 300 MB 

Havonta 3 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívató alapdíjas Telekom mobil 
hívószámok száma** 

- - 

Havonta 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívató alapdíjas Telekom 
mobil hívószámok száma** 

3 db 3 db 

Percdíj hálózaton belüli irányba 19 Ft / perc 19 Ft/ perc 

Percdíj belföldi vezetékes és más mobil irányba 29 Ft / perc 29 Ft/ perc 

SMS küldés díja 

Hálózaton belül küldött SMS díja (Ft/db) 19 Ft / db 19 Ft/ db 
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Belföldi vezetékes és más mobil hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) 29 Ft / db 29 Ft/ db 

Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) 56,9 Ft / db 

A Like díjcsomagokban a hívószámkijelzés bennefoglalt szolgáltatás. 

A Like díjcsomagok esetében a havi díj hóközi aktiválás esetén időarányosan számlázódik. A Like 300 díjcsomag törthavi számlázású. 

*  A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség túllépése 
esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s a következő fordulónapig. 

A Like díjcsomaggal az LTE1800 hálózat nem vehető igénybe. 

**A kedvezményezetti körön havonta egy alkalommal módosíthat ez előfizető. Az Előfizető /Számlafizető felelőssége tájékozódni arról, hogy a választott 
hívószám a Telekom mobil hálózatába tartozik-e.  

A díjcsomagra minden, érvényes magyar felsőoktatási diákigazolvánnyal rendelkező felsőoktatási hallgató jogosult. Egy diákigazolvánnyal egy Like 
díjcsomag vehető igénybe. 

A Like díjcsomagokban az Előfizető jogosult választása szerint három hálózaton belüli alapdíjas számot összesen havi 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon 
hívni. A 3 választott Telekom mobil szám beállítására az előfizetőnek lehetősége van a szerződéskötéskor, illetve a továbbiakban pedig személyes vagy 
telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy a telefonos önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon. A 3 választott Telekom mobil számon havonta egy alkalommal van 
lehetőség módosításra, személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, telefonos önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon vagy interneten a www.telekom.hu 
oldalon. A havi 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívható valamint a havi 3 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívható 3 Telekom mobil -os szám mellett igénybe 

vehető a Családbarát és a T-Percek kedvezmény is. A kedvezmények érvényesülési sorrendje a következő: 
 Családbarát 

 Like - 3 Telekom mobil szám 

 T- Percek 
 
A Like díjcsomagokhoz igénybe vehető NetPlusz S-XXL és NetPlusz arany/platina adatbővítő opció. Az opcionálisan megrendelt kiegészítő 
adatdíjcsomagok lemondását követően a díjcsomagban bennefoglalt adat igénybevételéhez a mobilinternet szolgáltatás újraaktiváltatása szükséges, 
amelyet az előfizető bármely ügyfélkiszolgálási ponton igényelhet. Amennyiben az Előfizető a Like díjcsomagokból egyéb díjcsomagba vált, a Like 
díjcsomagban foglalt adatmennyiség elveszik. Amennyiben az Előfizető rendelkezik aktív opcionális kiegészítő adatdíjcsomaggal, annak teljes 
bennefoglalt adatmennyisége az opcionális adatdíjcsomag fordulónapjáig újra rendelkezésre áll, amennyiben Előfizető az opcionális adatdíjcsomaggal 
kompatibilis mobil hang díjcsomagra váltott. 

Az Előfizető a díjcsomag aktiválásától számított 2 éves időtartamig jogosult a Like díjcsomagok használatára.  Amennyiben az Előfizető ezen időtartam 
utolsó napját megelőző 30 napon belül bemutatja az érvényes felsőoktatási diákigazolványát, úgy további 2 évre válik jogosulttá a díjcsomag használatára, 
vagy lehetősége van egyéb, számára elérhető díjcsomagba váltani. Ellenkező esetben az időtartam lejártával a legalacsonyabb havidíjú, számára elérhető, 
mindenkor hatályos díjszabásban szereplő díjcsomagba kerül átváltásra. A díjcsomag igénybe vételére való jogosultság megszűnése az előfizetői 
szerződés hatályát nem érinti. 

A Like 300 díjcsomag esetében a hangposta hívások és belföldi, valamint külföldi előfizetőkkel folytatott beszélgetések számlázása egyperces 
egységekben történik; a hangpostából és a tudakozóból indított hívások esetén és egyéb irányokban, ahol nincs külön jelölve, a forgalmi díjak mérése 
másodperces egységekben történik, a 30 másodperces vagy annál rövidebb hívások esetében 30 másodperc díját kell fizetni, minden megkezdett egység 
– tehát a hívások első három másodperce is - díjköteles.  

A Like 300 díjcsomagra 2013. november 1-je után történő előfizetés, vagy a díjcsomagra ezen időpont után történő díjcsomag váltás esetén a díjcsomag 
nem használható internet alapú hang és video hívásokra. 

1.1.4. Mozaik díjcsomagok díjai 

 
Mozaik XS Mozaik S Mozaik M Mozaik L Mozaik XL Mozaik XXL 

Havidíj (100%-ban lebeszélhető)* 3390Ft 5690Ft 8890Ft 11 890 Ft 16 890 Ft 20 890 Ft 

Bennefoglalt havi belföldi adatforgalom  200 MB 500 MB 750 MB 1GB 2GB 3GB 

Percdíj hálózaton belüli irányba  39 Ft 37 Ft 34 Ft 32 Ft 27 Ft 25 Ft 

Percdíj belföldi vezetékes és más mobil 
irányba  42 Ft 39 Ft 37 Ft 35 Ft 30 Ft 28 Ft 

SMS küldés díja 

SMS bármely belföldi hálózatba (Ft/db) 42 Ft 39 Ft 37 Ft 35 Ft 30 Ft 28 Ft 

Külföldi hálózatba küldött SMS díja 
(Ft/db) 

56,9 Ft 

*A Mozaik díjcsomagok havi díja 100%-ban lebeszélhető alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes hálózat előfizetői felé 
indított hívásra, illetve felhasználható SMS küldésre, valamint hangposta lehallgatásra belföldön. A havidíj hóközi aktiválás, díjcsomag-váltás és 
kikapcsolás esetén időarányosan számlázódik.  

Adathasználat:  

A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség túllépése 
esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s a következő fordulónapig.   
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A Mozaik XS, S, M,  L, XL, XXL díjcsomagokkal az LTE1800 hálózat igénybe vehető. 

A Mozaik XS, S, M, L, XL, XXL díjcsomagokhoz igénybe vehető kiegészítő adat bővítő opciók: NetPlusz S-XXL, A Mozaik XS, S, M díjcsomagokra 2013. 
november 1-je után történő előfizetés, vagy a díjcsomagokra ezen időpont után történő díjcsomag váltás esetén a díjcsomagok nem használhatók internet 
alapú hang és video hívásokra 

Az opcionálisan megrendelt kiegészítő adatdíjcsomagok vagy adatopciók lemondását követően a díjcsomagban benne foglalt adatmennyiség 
igénybevételéhez az internet szolgáltatás újraaktiváltatása szükséges. 

Extrák 

A Mozaik díjcsomagokhoz tartozó Extrák közül egy díjmentesen választható, minden további Extra havidíjért megvásárolható.  

Az Extrák havidíja egységesen bruttó 350Ft/hó. Az Előfizető egyidejűleg egy adott Extra típusból (pl. „Extra belföldi SMS”-t) csak egyet vehet igénybe. 

A havidíj hóközi aktiválás esetén időarányosan kerül kiszámlázásra, illetve az Extrában foglalt kedvezmény időarányos mennyisége használható fel. 

 

 

 
Mozaik XS Mozaik S Mozaik M Mozaik L Mozaik XL Mozaik XXL 

Havidíj a második Extrától (Ft)  350 Ft 

Extra belföldi SMS 10 SMS 30 SMS 50 SMS 100 SMS 200 SMS 500 SMS 

Extra Telekom mobil SMS 30 SMS 90 SMS 150 SMS 300 SMS 600 SMS 1500 SMS 

Extra Telekom mobilMMS 10 MMS 30 MMS 50 MMS 100 MMS 200 MMS 500 MMS 

Extra Percdíj-csökkentés (Hálózaton kívüli 
percdíj) 

39 Ft 37 Ft 34 Ft 32 Ft 27 Ft 25 Ft 

Sport infoMMS Extra  Sport infoMMS Extra szolgáltatás 

Kedvenc Szám Féláron -50% 

 
Az Extrák megrendeléséhez az adott telefonszámról az alábbi SMS kódokat szükséges elküldeni a 1430-as telefonszámra: 

SMS kódok 

 
Megrendelés Lemondás 

Extra belföldi SMS +ExtraSMS -ExtraSMS 

Extra Telekom mobilSMS +ExtraSMSHB -ExtraSMSHB 

Extra Telekom mobilMMS +ExtraMMS -ExtraMMS 

Extra Percdíjcsökkentés +ExtraPerc -ExtraPerc 

Sport infoMMS Extra +ExtraSport -Extra Sport 
Az Extrákban foglalt kedvezmények kizárólag belföldi hívásokra valamint belföldi SMS/MMS-ek elküldésére érvényesek illetve használhatóak fel.  

Az Extrákban foglalt, adott hónapban fel nem használt SMS/MMS mennyiségek a következő hónapra nem vihetőek át. 

A Mozaik díjcsomagok közötti tarifaváltás esetén amennyiben ügyfélnek volt aktív Extra szolgáltatása, a régi díjcsomaghoz tartozó Extra kikapcsolásra 
kerül, és ezzel egyidejűleg az új díjcsomaghoz tartozó azonos típusú Extra automatikusan bekapcsolásra kerül. 

Díjszabásban rögzített SMS/MMS csomagok igénybevétele esetén elsőként az SMS/MMS csomagokban foglalt SMS/MMS-ek kerülnek felhasználásra, ezt 
követik az Extrákban foglalt SMS/MMS-ek. A „Sport infoMMS Extra” és a „Sporthírek info MMS” egyidejűleg nem vehető igénybe. Amennyiben az ügyfél 
előfizetésén a Sporthírek info MMS aktív , és megrendeli a „Sport infoMMS Extra”-t, akkor a +Sporthírek info MMS” kikapcsolásra kerül. 
 

Kedvenc Szám Féláron Extra: 

 A Kedvenc Szám Féláron Extrával egy Telekom mobil szám 50% kedvezménnyel hívható belföldön. A kiválasztott szám módosítása havonta egy 
alkalommal díjmentes, és havonta csak egy alkalommal lehet módosítani.  A számmódosítás azonnal érvényre kerül. Amennyiben a kiválasztott Kedvenc Szám 
másik szolgáltatóhoz kerül elhordozásra, a Kedvenc Szám szolgáltatás automatikusan kikapcsolásra kerül.„Kedvenc Szám Féláron” Extra egyidejűleg igénybe 
vehető más kedvezményekkel is. Több kedvezmény egyidejű használata esetén az alábbi sorrendben történik a kedvezmények felhasználása, illetve az alábbi 
sorrendben érvényesülnek a kedvezmények: 1. Családbarát kedvezmény, 2. T-percek kedvezmény 3. „Kedvenc Szám Féláron” Extra. 
 A „Kedvenc Szám Féláron” Extra egyidejűleg igénybe vehető a „Te+Én” kedvezménnyel is. 
    A Kedvenc Szám Féláron Extra telefonos, illetve személyes ügyfélszolgálatunkon rendelhető meg.  

1.2. Lezárt internetszolgáltatások díjai 

1.2.1. Lezárt Hang díjcsomag mellé igénybe vehető Net díjcsomagok:  

Használatidíjas csomag 

 Net Start 
Belépési díj 0 Ft 
Bennefoglalt forgalom 0 kB 



 

  5 

Forgalmi díj minden időben (Ft/10 kB) 
10 000 Ft forgalomig 13,2 Ft 

10 000 Ft forgalom felett 0,132 Ft 
A Net Start adatdíjcsomagból tetszőlegesen lehet váltani más Net adatdíjcsomagba, illetve a Net Start adat díjcsomag az Ügyfélszolgálaton keresztül 
kikapcsolható. Felhívjuk a figyelmet, hogy számítógépen történő internetezéshez és okostelefon használatához a napi vagy havidíjas csomagok egyikének 
igénybevételét javasoljuk. A 10 000 Ft feletti forgalmi díj csak belföldi forgalmazás esetén érvényes, és nem vonatkozik a MIX díjcsomagra.  
A Net Start adatdíjcsomaggal az LTE1800 hálózat nem vehető igénybe. 
További feltételek ld.: Havidíjas Díjszabás 2/A Melléklet 2.6. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek.   
 

 GPRS WAP 

Belépési díj Díjmentes 

Havi díj 410 Ft 

Bennefoglalt forgalom 250 KB 

Forgalmi díj munkanap 07-20h között (Ft/10 kB) 10,5 Ft 

Forgalmi díj egyéb időben (munkanapokon 20-22h, munkaszüneti- és ünnepnapokon 07-22h között.) (Ft/10 kB)  5,2 Ft 
A GPRS WAP díjcsomag összesített havi belföldi forgalmi díjának 10.000 Ft feletti részére 99% kedvezményt biztosítunk. A forgalmi díj kedvezmény csak a 
belföldi forgalmi díjakra érvényes és nem vonatkozik a MIX díjcsomagra. 
 
A lezárásra került GPRS WAPadatdíjcsomag meglévő előfizetésként továbbra is igénybevehetők, de ezekből bármely más nem lezárt mobilinternet 
adatdíjcsomagba való váltás, illetve az adatdíjcsomag/ az adatdíjcsomaghoz kapcsolódó előfizetés szüneteltetése esetén a fenti adatdíjcsomagokba visszaváltani 
nem lehetséges, valamint új előfizetésként nem választhatóak.  
MIX díjcsomagból illetve MIX díjcsomagba történő váltás esetén a lezárt GPRS Net adatdíjcsomagok nem használhatóak tovább. 
 
 
 
 
Havidíjas, bennefoglalt forgalmat tartalmazó csomagok díjai 

 Net díjcsomagok 

 Go!Net S Go!Net M Go!Net L Go!Net XL 

Belépési díj Díjmentes 

Havi díj 700 Ft 1100 Ft 2200 Ft 2690 Ft 

Bennefoglalt forgalom 30 MB 100 MB 500 MB 1 GB 

Forgalmi díj  0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. Túlforgalmazási díj nincs, a Go!Netdíjcsomagokban a benne foglalt adatmennyiség túllépése 
esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s.a következő fordulónapig. 
A Go!Net adatdíjcsomagokra 2013. november 1-je után történő előfizetés, vagy bármely Go!Net adatdíjcsomagra történő váltás esetén az adatdíjcsomagok nem 
használhatók internet alapú hang és video hívásokra. 
A Go!Net S, Go!Net M, Go!Net L,  Go!Net XL díjcsomagokkal az LTE1800 hálózat nem vehető igénybe. 
 
 
 

1.2.2. Lezárt Net&Roll DuoNet opció 

  Net&Roll DuoNet opció SIM kártyával 

Havi díj 190 Ft 
Bennefoglalt forgalom A mobilinternet csomagban foglalt adatmennyiség mindkét SIM kártyán felhasználható. 

Forgalmi díj  0 Ft 

 
A Net&Roll DuoNet opció SIM kártyával a következő díjcsomagokhoz igényelhető: Net&Roll XS, Aranytárskártya XS+, S, M, L, Aranytárskártya L. Egy 
díjcsomaghoz csak egy darab Net&Roll DuoNet SIM kártya igényelhető.  A Net&Roll DuoNet SIM kártyához nem kapcsolódik önálló előfizetői jogviszony, de külön 
hívószámmal rendelkezik. A Net&Roll DuoNet SIM kártyára egyéb szolgáltatás/kedvezmény nem aktiválható. 
A Net&Roll DuoNet SIM kártyáról a Net&Roll csomagjának megfelelő feltételekkel lehet SMS-t küldeni.  
A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. Túlforgalmazási díj nincs, a megfelelő Net&Roll díjcsomagokban a benne foglalt adatmennyiség 
túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 128 kbit/s a következő fordulónapig mind a fő SIM kártyán, mind a Net&Roll DuoNet SIM kártyán. 
 
A Net&Roll DuoNet SIM kártyán hang szolgáltatás nem vehető igénybe. 
A Net&Roll DuoNet opció törthavi számlázású. 
 
A Net&Roll DuoNet opcióhoz biztosított SIM kártyán bonyolított havi adat forgalmak a fent megjelölt hívószámú előfizetés havi számlájában, a 
díjcsomaghoz tartozó forgalmakkal összevontan jelennek meg. Kivételt képez ez alól a roaming helyzetben, Net&Roll DuoNet SIM kártyáról küldött SMS, 
amely esetében a második SIM hívószáma és hozzá tartozó roaming SMS forgalom külön jelenik meg. Adatforgalmi értesítő SMS szolgáltatás kizárólag a 
fő SIM kártyára érkezik. Aktuális adatforgalmi egyenleg lekérdezése SMS-ben lehetséges mind a főkártyáról, mind a Net&Roll DuoNet SIM-ről. 
Amennyiben az Előfizető a Net&Roll DuoNet opció igénybevételekor, arra jogosult díjcsomagból egyéb díjcsomagba vált át, a Net&Roll DuoNet opció 
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megszűnik, a Net&Roll DuoNet SIM deaktiválásra kerül. Amennyiben az Előfizető visszavált egy olyan díjcsomagba, amellyel elérhető a Net&Roll DuoNet, 
akkor azt újra meg kell igényelnie, melyhez a Szolgáltató új SIM kártyát biztosít. Net&Roll DuoNet opció megléte esetén a díjcsomagváltás személyes vagy 
telefonos ügyfélszolgálaton lehetséges. Egyéb módon történő díjcsomag váltás esetén a Szolgáltató a díjcsomag váltás sikerességéért felelősséget nem 
vállal. A Blackberry szolgáltatás a Net&Roll DuoNet SIM kártyán nem vehető igénybe. Roaming helyzetben a fő kártyára vonatkozó roaming díjak 
érvényesek a Net&Roll DuoNet SIM kártyán bonyolított adat- és SMS forgalomra.  A Net&Roll DuNet SIM kártya az itt szabályozottakon túlmenően osztja a 
fő SIM kártya sorsát.  

1.3.  A lezárt Paletta csomagkedvezmény keretében igénybe vehető díjcsomagok  

 
Paletta díjcsomagok önállóan nem vehetőek igénybe, a csoportkedvezmény  teljeskörű,  részletes feltételeit a Paletta feltételrendszer illetve a Paletta promóciós 
nyilatkozatok tartalmazzák.  
Paletta M100 ; Paletta L100; Paletta M200; illetve Paletta L200  csomagkedvezménnyel igénybevehető díjcsomagok 

 Paletta 100 Paletta 200 

Havi díj 3200 Ft* 5300 Ft** 

A díjcsomagba foglalt, havonta lebeszélhető perc 100 200 

Bennefoglalt belföldi adatforgalom  200MB 500MB 

Percdíj bármely belföldi mobil hálózat és  
belföldi vezetékes irányba 30,48 Ft 25,4 Ft 

SMS küldés díja 

Belföldi mobil hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) 30,48 Ft 25,4 Ft 

Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db) 56,9 Ft 

*  Paletta 100 díjcsomag havidíja tartalmazza a NetPlusz S adatdíjcsomag kedvezményes 250 Ft-os árát. 
**  Paletta 200 díjcsomag havidíja tartalmazza a Net Plusz M adatdíjcsomag kedvezményes 200 Ft-os árát. 
A Paletta 100 és 200 díjcsomagra 2013. november 1-je után történő előfizetés, vagy a díjcsomagokra ezen időpont után történő díjcsomag váltás esetén a 
díjcsomagok nem használhatók internet alapú hang és video hívásokra. A lebeszélhető percek felhasználhatóak hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil – 
és vezetékes hálózat felé indított alapdíjas hívásra és hangposta lehallgatásra belföldön. Az adott hónapban föl nem használt percek és adatmennyiség nem 
vihető át a következő hónapra. A lebeszélhető percek videó hívásra nem használhatók. Paletta S/M/L/XL szolgáltatáscsomagokhoz kapcsolódó Paletta 100; 
Paletta 200, illetve Paletta 300 díjcsomagok önállóan nem vehetőek igénybe, a kedvezményrendszer/csoportkedvezmény  teljeskörű,  részletes feltételeit a 
Paletta feltételrendszer illetve a Paletta promóciós nyilatkozatok tartalmazzák.  

1.4.  Lezárt Faxpostás szolgáltatás díja 

  Díj 
Faxpostás* (Fax hívószámot igénylő előfizetőknek díjmentes.) 508  Ft/hó 

*Mix és Fun Aranytárskártya díjcsomag esetén a szolgáltatás nem elérhető. A Faxpostás egészhavi számlázású. (Ld. Számlázási módok c. pont). 

 


