
 

Általános szerződési feltételek 
5/B Melléklet 
 

 
1 

Utolsó módosítás: 2015.07.01. 
Hatálya: 2015.08.01.  
File neve: Egyeni_vezetekestelefon_aszf_5b_melleklet_dij_20150801.doc 

Lezárt díjcsomagok, opciók, kedvezmények, kiegészítő szolgáltatások 

1. Lezárt, nem értékesíthető díjcsomagok, egyéb szolgáltatások ............................................................................................................. 2 
1.1 Alap díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. ............................................................................................................................... 2 
1.2 Favorit Extra díjcsomag - Lezárva ISDN2 csatlakozáson 2012. szeptember 1, egyéni fővonalon 2014. március 1. .... 2 
1.3 Hoppá díjcsomag (2012. január 1-től megrendelhető) - Lezárva 2014. július 28. ............................................................. 4 
1.4 Stabil díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. ............................................................................................................................. 5 

1.5 Százperces díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. ................................................................................................................... 6 
1.6 Hoppá díjcsomag (2011. augusztus 1-től 2012. január 1-ig értékesített) ........................................................................... 7 
1.7 Felező díjcsomag - Lezárva 2012. július 1. .............................................................................................................................. 8 
1.8 Minimál díjcsomag - Lezárva 2003. december 31. ................................................................................................................ 9 
1.9 Bázis Plusz díjcsomag - Lezárva: 2008. szeptember 8. ....................................................................................................... 11 

1.10 Megbízott kezelésében lévő nyilvános telefonok ADSL díjcsomagok............................................................................... 12 
1.11 Megbízott kezelésében lévő nyilvános állomások forgalmi díjai – Lezárva 2015. március 1......................................... 12 

1.12 T-DSL Favorit Plusz Partner 4M/8M csomag – Lezárva 2015. augusztus 1. .................................................................... 12 

2. Nem értékesíthető, lezárt akciós díjcsomagok ...................................................................................................................................... 13 

2.1 Akciós Hoppá díjcsomag (2011. január 1-től 2011. augusztus 1-ig értékesített) ............................................................ 13 
2.2 Telefix akciós díjcsomag - Lezárva: 2012. május 1. ............................................................................................................. 14 

2.3 Zérus akciós díjcsomag - Lezárva: 2011. március 20. ......................................................................................................... 15 

3. Lezárt, nem értékesíthető opciók, kedvezmények, kényelmi szolgáltatások ............................................................................... 16 
3.1 Alap körzeten belüli opció - Lezárva 2014.július 28. ............................................................................................................ 16 

3.2 Alap belföldi opció - Lezárva 2014. július 28......................................................................................................................... 16 
3.3 Favorit Extra belföldi opció - Lezárva 2014. július 1. ............................................................................................................ 17 

3.4 Hoppá mobil opció - Lezárva 2013. március 1. .................................................................................................................... 17 

3.5 Telekom mobil extra 100 perc - Lezárva: 2014. július 28. ................................................................................................... 18 
3.6 Szabadnap kedvezmény - Lezárva: 2008. 09.08. ................................................................................................................. 18 
3.7 Kedvenc ország szolgáltatás - Lezárva: 2013. március 1. ................................................................................................... 18 

3.8 Összhang csomag - Lezárva: 2013. április 1. ........................................................................................................................ 19 
3.9 Három résztvevős konferencia - Lezárva: 2013. április 1. ................................................................................................... 19 
3.10 Családbarát (integrált) kedvezmény - Lezárva: 2014. november 1. ................................................................................... 19 

3.11 Paletta M 100/ M 200 / L 100 / L 200 csomagkedvezmény (integrált ajánlat) - Lezárva: 2014. november 1. ............ 22 
3.12 Hívószám kijelzés állandó tiltása - Lezárva: 2015. július 1. ................................................................................................. 26 

4. Lezárt közvetítő választó csomagok .................................................................................................................................................. 27 
4.1 Csevegő Partner (közvetítő előválasztó) díjcsomag - Lezárva: 2013. augusztus 1. ......................................................... 27 



 

Általános szerződési feltételek 
5/B Melléklet 
 

 
2 

Utolsó módosítás: 2015.07.01. 
Hatálya: 2015.08.01.  
File neve: Egyeni_vezetekestelefon_aszf_5b_melleklet_dij_20150801.doc 

1. Lezárt, nem értékesíthető díjcsomagok, egyéb szolgáltatások 

 
1.1 Alap díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. 
 

A díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartammal 
(határozott tartamú szerződéssel) 

3 500,00 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(határozott tartamú szerződéssel ) 

3 900,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4 400,00 

Kapcsolási díj 5,00 
Percdíjak 

Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 15,24  15, 24 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,48  30, 48   

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30, 48   30, 48 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone 70,10  39,62  
Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 56,90 

2. díjzóna 68,58 

3. díjzóna 83,82 

4. díjzóna 117,86 

5. díjzóna 129,54 

6. díjzóna 148,34 

7. díjzóna 167,64 

8. díjzóna 220,98 

9. díjzóna 274,32 

10. díjzóna 415,04 

11. díjzóna 990,60 

A csúcsidőn kívüli időszak hétköznap 18-tól 07 óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti napon egész nap tart. 
Napszakok: A csúcsidőn kívüli időszak minden hívásirányban hétköznap 18-tól 07 óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti 
napon egész nap tart. A csúcsidő hétköznap 7-18 óra között érvényes. A számlázás percalapú, minden megkezdett egység 
díjköteles. 
 

1.2 Favorit Extra díjcsomag - Lezárva ISDN2 csatlakozáson 2012. szeptember 1, egyéni fővonalon 
2014. március 1. 

 
A Favorit Extra díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait a helyi és helyközi I. 
hívásirányba időszaktól függetlenül 

 a Magyar Telekom hálózatában 
 az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában. 
 A díjcsomag kedvezményeinek lebeszélését követő hívások esetében a csúcsidő minden hívásirányban 7órától 18 

óráig, a csúcsidőn kívüli időszak pedig 18 órától reggel 7 óráig tart, illetve hétvégén és munkaszüneti napon egész 
nap. A kedvezményezett időszak a hét minden napjára, 0-24 óráig érvényes.   
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A beszélgetési kedvezmény további feltételei 
 A kedvezményezett időszakban bonyolított hívások esetén a Magyar Telekom hálózatában, az Egyéb 1 és Egyéb 2  

helyi, helyközi I. hívásirányokban havi összesen 100 óra beszélgetés bonyolítására van lehetőség. Amennyiben az 
előfizető a havi 100 órás időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére az alapdíjcsomag szerinti percdíjakat 
számítja fel a szolgáltató.  

 ISDN2 vonal esetén, a Szolgáltató összesen havi 100 óra kedvezményt biztosít, így az ISDN2 hozzáféréshez tartozó 
egyes hívószámok tekintetében a kedvezmény külön-külön nem értelmezhető. 

 A havi 100 órás időkorlát túllépése esetén az alapdíjcsomag szerinti kapcsolási díjat is köteles Előfizető megfizetni, 
azonban amennyiben Előfizető a havi 100 órás időkorlátot nem lépi túl, a Szolgáltató nem számít fel kapcsolási díjat a 
kedvezményezett irányokban és napszakban – a beszélgetés hosszától függetlenül.  

 A helyi/helyközi I. hívásirányoktól eltérő hívásirányokba bonyolított hívások esetén az alapdíjcsomag percdíjai és 
kapcsolási díjai az érvényesek.  

 Amennyiben az ügyfél a havi 100 órás időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő hónapra 
nem vihető át! 

 A kedvezményezett időszakra vonatkozó hívásokért kapcsolási díjat nem kell fizetni. 
 A kedvezmény a fent megjelölt kategóriába tartozó hívásirányokra vonatkozik. 
 A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 

 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 
 A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
 A nem földrajzi számokra (a helyi díjazású Kék szám kivételével), valamint a 06-51-es irányra, így a Nyílt Internetre sem 
 Nem helyhezkötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
 Helyi adatforgalomra 
 Mobil számok hívására 
 Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 
A Favorit Extra díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

4 490,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4 990,00 

Egyéni ISDN2 12hónapos határozott tartammal (hűségnyilatkozattal) 5 069,84 

Egyéni ISDN2 határozatlan tartamú szerződéssel 5 577,84 

A csomaghoz tartozó havidíjban foglalt szolgáltatások analóg telefon 
esetén 

Hívószámkijelzés 
Hívásvárakoztatás  
Hívásátirányítás feltétel nélkül 
Hívásátirányítás nem felel esetén 

A csomaghoz igényelhető egyéb szolgáltatások Favorit Extra belföldi opció 

Kapcsolási díj 5,00 
Percdíjak   

Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 5,08 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 19,30 9,14 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 19,30 9,14 
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Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone 70,10 39,62 

Nemzetközi díjzónák percdíjai   

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

 
1.3 Hoppá díjcsomag (2012. január 1-től megrendelhető) - Lezárva 2014. július 28. 
 
A Hoppá díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait  
o helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül 

 a Magyar Telekom hálózatában és 
 az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában havi 5000 perc erejéig. 

o Telekom mobil alapdíjas hívásirányba időszaktól függetlenül havonta 200 perc erejéig. 
 
A beszélgetési kedvezmény további feltételei 
 Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces, illetve a Telekom mobil alapdíjas hívásirányban havi 200 

perces időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti 
percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  

 Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban összesen havi 5000 perc, Telekom 
mobil alapdíjas hívásirányban összesen havi 200 perc időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a 
következő hónapra nem vihető át! 

 A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 
 A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
 A nem földrajzi számokra (a helyi díjazású Kék szám kivételével), valamint a 06-51-es irányra, így a Nyílt Internetre sem 
 Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
 Helyi adatforgalomra 
 Mobil számok hívására (kivétel a Telekom mobil alapdíjas hívásirány) 
 Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartamú szerződéssel 
(hűségnyilatkozattal) 

3 300,00 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartamú szerződéssel 
(hűségnyilatkozattal) 

3 800,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4 800,00 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone 30,00 

Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,6 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,8 

11. díjzóna 711,2 

 
 

1.4 Stabil díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4 500,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 25,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 25,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 25,00 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil, Telenor, Vodafone 50,00 
Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60  
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 
A díjcsomag havidíja havonta bruttó 1 500 Ft lebeszélhetőséget tartalmaz a csomag percdíjain, a lebeszélhető kedvezmény 
belföldi, normál díjazású vezetékes irányba használható fel. A csomag havidíjában foglalt lebeszélhető kedvezmény csak a 
tárgyhónapban használható fel, a fel nem használt kedvezmény nem vihető tovább a következő hónapra, nem halmozható. 
A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított 
adatforgalomra, a nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91, valamint 06-51 irányra és a Nyílt internetre sem), nem helyhez 
kötött VOIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra. 
A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén a Stabil díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek kiszámlázásra.  
 
 

1.5 Százperces díjcsomag - Lezárva 2014. július 28. 

 
A Százperces díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 
 Az Előfizető a havidíj ellenében kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait 

összesen havi 100 perc erejéig 
o helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül 

 a Magyar Telekom belföldi vezetékes  hálózatában normál díjazású irányokba 
 az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában 

 
A beszélgetési kedvezmény további feltételei 
 A díjcsomag hívási kedvezményeinek felhasználását követően folytatott a beszélgetésekre a Százperces díjcsomag 

díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  
 Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban összesen havi 100 perc 

időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a következő hónapra nem vihető át! 
 A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 

 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 
 A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
 A nem földrajzi számokra (a helyi díjazású Kék szám kivételével), valamint a 06-51-es irányra, így a Nyílt Internetre sem 
 Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
 Helyi adatforgalomra 
 Mobil számok hívására 
 Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A Százperces díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően: 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartamú szerződéssel 
(hűségnyilatkozattal) 

2 500,00 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartamú szerződéssel 
(hűségnyilatkozattal) 

3 000,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 3 500,00 

Kapcsolási díj - 
Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,00 

Mobil telefonok hívása  

Telenor, Telekom mobil, Vodafone 30,00 
Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,6 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,8 

11. díjzóna 711,2 

 
 
1.6 Hoppá díjcsomag (2011. augusztus 1-től 2012. január 1-ig értékesített) 
 
A Hoppá díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 
 Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) bonyolíthatja a hívásait  

o helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba időszaktól függetlenül 
 a Magyar Telekom hálózatában és 
 az Egyéb 1 és Egyéb 2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában havi 5000 perc erejéig. 

o Telekom mobil alapdíjas hívásirányba időszaktól függetlenül havonta 200 perc erejéig. 
 
A beszélgetési kedvezmény további feltételei 
 Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces, illetve a Telekom mobil alapdíjas hívásirányban 

havi 200 perces időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti 
percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  

 Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban összesen havi 5000 
perc, Telekom mobil alapdíjas hívásirányban összesen havi 200 perc időtartamot nem használja ki, a fel nem használt 
időtartam a következő hónapra nem vihető át! 

 A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 
 A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
 A nem földrajzi számokra (a helyi díjazású Kék szám kivételével), valamint a 06-51-es irányra, így a Nyílt Internetre sem 
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 Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
 Helyi adatforgalomra 
 Mobil számok hívására (kivétel a Telekom mobil alapdíjas hívásirány) 
 Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

3137,84 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

3645,84 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4661,84 

Kapcsolási díj - 
Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 

Helyközi II. 

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 

Belföldi III. 

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 

Mobil telefonok hívása 

Telekom mobil,Telenor, Vodafone 30,48 
Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

 
1.7 Felező díjcsomag - Lezárva 2012. július 1. 
 
A díjcsomag jellemzői 
A havidíj összegének fele lebeszélhető, amely csak a Szolgáltatón keresztül bonyolított hívások esetén jelenik meg 
kedvezményként, azaz a közvetítőválasztással vagy a hívásonkénti közvetítőválasztással kezdeményezett hívásokra nem jár a 
kedvezmény. A kedvezmény adatforgalomra nem vonatkozik, és csak a tárgyhónapban használható fel, a le nem beszélt 
kedvezmény nem vihető át a következő hónapra, és nem halmozható. 
A csomag keretében lebeszélhető forgalomnak a 06-51-es hívószámra irányuló hívások utáni forgalom nem része. A 
kapcsolási díj kizárólag a helyi, helyközi I-II., belföldi távolsági III., mobil és nemzetközi hívások esetén érvényes.  
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik továbbá 
 A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
 A nem földrajzi számokra, valamint a 06-51-es irányra, így a Nyílt Internetre 
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 Nem helyhezkötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 3 940,00 

Lebeszélhető összeg 1 970,00 

Kapcsolási díj 0 
Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 10,00 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 10,00 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,00 10,00 

Mobil telefonok hívása  

Telenor 76,20 47,75 

Telekom mobil 70,10 46,74 

Vodafone 77,22 56,90 
Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 56,90 

2. díjzóna 68,58 

3. díjzóna 83,82 

4. díjzóna 117,86 

5. díjzóna 129,54 

6. díjzóna 148,34 

7. díjzóna 167,64 

8. díjzóna 220,98 

9. díjzóna 274,32 

10. díjzóna 415,04 

11. díjzóna 990,60 

 
1.8 Minimál díjcsomag - Lezárva 2003. december 31. 
 
A Szolgáltató az előfizető részére a hívásdíj összegéből 66,7% kedvezményt ad, melynek összege legfeljebb  508 Ft lehet. A 
hívásdíj a sikeresen felépült telefonhívásért fizetendő díj, melynek elemei a felépítési díj és a forgalmi díj.  
A kedvezmény naptári hónapokra vonatkozik. A díjcsomag számlázása perc alapon történik.  
 
Az előfizető a csomag részeként egy darab belföldi vezetékes kapcsolási számot választhat, amelyet a beszélgetési 
kedvezmény felhasználása után is 66,7%-os kedvezménnyel hívhat. A választott szám az előfizető földrajzi elhelyezkedéséhez 
képest csak helyi, helyközi I., helyközi II. vagy belföldi távolsági III. irányú lehet.  
 
Nem választhatóak kedvezményesen hívható számként az alább felsoroltak: 

 mobilirányok (06 20, 06 30, 06 70), 
 helyi díjazású számok (06 40, 06 51), 
 emeltdíjas számok (06 90, 06 91), 
 távszavazás (06 90, 06 91), 
 zöld szám (06 80), 
 nemzetközi számok, 
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 segélyhívó számok (104, 105, 107, 112), 
 hibabejelentő (1412), 
 tudakozó (197, 198, 11818, 11824), 
 szolgáltatóhoz rendelt számok, 
 szolgáltatóhoz rendelt országos számok, 
 helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás számai (06 21). 

 
A kedvezmény a számlán külön soron egy összegben szerepel. A kiválasztott telefonszámot az előfizető 3 havonta díjmentesen 
megváltoztathatja. A három hónapon belüli módosítás díja bruttó 508 Ft.  
 
A kedvezmény a felsorolt irányokban végződő hívásokra és kapcsolási díjukra vonatkozik: 
helyi, helyközi (I-es díjzóna), belföldi távolsági, helyközi (II-es díjzóna), LTO (II-es díjzóna), LTO (III-as díjzóna), belföldi zöld szám 
LTO II-es, belföldi zöld szám LTO III-as, belföldi zöld szám hívás helyi, belföldi zöld szám hívás I., belföldi zöld szám hívás II., 
belföldi zöld szám hívás III., helyi hívások (nem beszéd), belföldi hívások (nem beszéd), nemzetközi hívások (nem beszéd), 
helyközi I. (nem beszéd), helyközi II. (nem beszéd), belföldi III. (nem beszéd), LTO II-es díjzóna (nem beszéd), LTO III-as díjzóna 
(nem beszéd), nemzetközi 1. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 2. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 3. díjzóna (nem beszéd), 
nemzetközi 4. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 5. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 6. díjzóna (nem beszéd), nemzetközi 7. 
díjzóna (nem beszéd) nemzetközi 8. díjzóna (nem beszéd) nemzetközi 9. díjzóna (nem beszéd) nemzetközi 10. díjzóna (nem 
beszéd) nemzetközi 11. díjzóna (nem beszéd),nemzetközi 1. díjzóna, nemzetközi 2. díjzóna, nemzetközi 3. díjzóna, nemzetközi 
4. díjzóna, nemzetközi 5. díjzóna, nemzetközi 6. díjzóna, nemzetközi 7. díjzóna nemzetközi 8. díjzóna nemzetközi 9. díjzóna 
nemzetközi 10. díjzóna nemzetközi 11. díjzóna. 
 
LTO : A Magyar Telekom egyetemes szolgáltatási területén kívül, más elektronikus hírközlési szolgáltatók szolgáltatási területe. 
 
Kizárások 
A Minimál díjcsomag érvényességi ideje alatt az előfizető nem veheti igénybe a Kedvenc Ország szolgáltatás és a szolgáltató 
által kínált egyéb díjcsomag vagy kiegészítő díjcsomagot. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 2 293,00 

Kapcsolási díj* 12,19 
Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom 33,83 16,92 

Egyéb szolgáltató 1 37,33 19,57 

Egyéb szolgáltató 2 39,66 21,90 

Helyközi II.  

Magyar Telekom 68,58 34,29 

Egyéb szolgáltató 1 72,08 36,94 

Egyéb szolgáltató 2 74,41 39,28 

Belföldi III.  

Magyar Telekom 91,44 45,72 

Egyéb szolgáltató 1 95,95 48,37 

Egyéb szolgáltató 2 97,27 50,71 

Mobil telefonok hívása  

Telenor  98,55 76,99 

Telekom mobil 96,47 73,61 

Vodafone 102,39 76,99 

Nemzetközi díjzónák percdíjai 

1. díjzóna 171,45 

2. díjzóna 205,74 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

3. díjzóna 251,46 

4. díjzóna 354,33 

5. díjzóna 388,62 

6. díjzóna 445,77 

7. díjzóna 502,92 

8. díjzóna 662,94 

9. díjzóna 822,96 

10. díjzóna 1245,87 

11. díjzóna 2971,80 

*Mobil és a választott Kedvenc szám hívásakor a kapcsolási díj 5,00 Ft. 
 
1.9 Bázis Plusz díjcsomag - Lezárva: 2008. szeptember 8. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 4 254,00 

Egyéni ISDN2 (lista/akciós*) 6 731,00 /5 270,50 

A csomaghoz tartozó díjmentes 
szolgáltatások 

hívószámkijelzés,  
hívásvárakoztatás,  
hívásátirányítás feltétel nélkül, 
hívásátirányítás nem felel esetén 
Szabadnap kedvezmény 

Díjcsomag díjai (Ft)  

A díjcsomagért külön fizetendő havidíj - 

Kapcsolási díj 5,00 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, 
Egyéb szolgáltató 2 

12,70 6,35 

Helyközi II., Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, 
Egyéb szolgáltató 2 

31,75 16,51 

Mobil telefonok hívása  

Telenor, Telekom mobil, Vodafone  76,20 57,15 

Nemzetközi díjzónák percdíjai 

1. díjzóna 60,96 

2. díjzóna 71,12 

3. díjzóna 83,82 

4. díjzóna 120,65 

5. díjzóna 132,08 

6. díjzóna 149,86 

7. díjzóna 167,64 

8. díjzóna 220,98 

9. díjzóna 274,32 

10. díjzóna 416,56 

11. díjzóna 990,60 

 
A díjcsomag számlázása perc alapon történik.  
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1.10 Megbízott kezelésében lévő nyilvános telefonok ADSL díjcsomagok 
 

ADSL Lakossági 1 Mbit/s letöltési sebesség 

Fix havidíjas 1 éves szerződéskötéssel 2 éves szerződéskötéssel Határozatlan idejű 
szerződéskötéssel 

Egyszeri díj 20 214,59Ft 20 214,59 Ft 20 214,59Ft 

Havidíj 6 350,00Ft 5 290,82 Ft 10 582,91Ft 

 
Az ADSL Lakossági csomag tartalma: 

 1280 kbit/s maximális letöltési sebesség,  
 128 kbit/s maximális feltöltési sebesség. 

 
ADSL Üzleti I. 1 Mbit/s letöltési sebesség 

Fix havidíjas 1 éves szerződéskötéssel 2 éves szerződéskötéssel Határozatlan idejű 
szerződéskötéssel 

Egyszeri díj 20 320,00 Ft 20 320,00 Ft 20 320,00 Ft 

Havidíj 9 525,00 Ft 8 255,00 Ft 21 167,09 Ft 

 
Az ADSL Üzleti I. csomag tartalma: 

 1280 kbit/s maximális letöltési sebesség,  
 128 kbit/s maximális feltöltési sebesség. 

 
ADSL Üzleti II. 4 Mbit/s letöltési sebesség 

Fix havidíjas 1 éves szerződéskötéssel 2 éves szerződéskötéssel Határozatlan idejű 
szerződéskötéssel 

Egyszeri díj 20 320,00 Ft 20 320,00 Ft 20 320,00 Ft 

Havidíj 12 700,00 Ft 11 430,00 Ft 25 400,00 Ft 

 
Az ADSL Üzleti II. csomag tartalma: 

 4480 kbit/s maximális letöltési sebesség,  

 256 kbit/s maximális feltöltési sebesség. 
 

1.11 Megbízott kezelésében lévő nyilvános állomások forgalmi díjai – Lezárva 2015. március 1. 
 

A megbízott kezelésében üzemelő pénzbedobós állomásokról kezdeményezett hívások impulzus díja 20,00 Ft. 
 
Az egyes díjzónákhoz és díjazási időszakokhoz tartozó impulzus időtartamok megegyeznek az 5/A Melléklet 2.2.1. pont 
szerinti időtartamokkal. Megbízott kezelésében lévő nyilvános állomásokon euró pénzérme nem használható. 

 
1.12 T-DSL Favorit Plusz Partner 4M/8M csomag – Lezárva 2015. augusztus 1. 
 
A csomagok bruttó egyszeri díjait az alábbi táblázat tartalmazza: 

Előfizetői hozzáférés típusa Választott T-DSL Favorit Plusz Partner 
csomag 

Egyszeri díjak 

Analóg T-DSL Favorit Plusz  Partner 4M vagy 
8M 

35 000,18 Ft 

ISDN2 T-DSL Favorit Plusz Partner 4M vagy 8M 46 000,41 Ft 

 
A csomagok bruttó havi díjait az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Havidíjak T-DSL Favorit Plusz 
Partner 4M /analóg 

T-DSL Favorit Plusz 
Partner 4M /ISDN 

T-DSL Favorit Plusz 
Partner 8M /analóg 

T-DSL Favorit Plusz 
Partner 8M /ISDN 

1 éves szerződés 
esetén 

19 050 Ft 19 050 Ft 20 320 Ft 20 320 Ft 

2 éves szerződés 
esetén 

18 415 Ft 18 415 Ft 19 685 Ft 19 685 Ft 

 
A beszédcélú forgalmi díjak a Favorit Plusz (3.2.7.4) díjcsomag szerinti beszélgetési díjakon kerülnek elszámolásra. 
A csomag havidíja 1 óra Hotspot forgalmi díj elemet tartalmaz. 
Amennyiben a tényleges havi forgalom meghaladja a fenti mértéket, az a számlán . külön feltüntetve . kiszámlázásra kerül. Az 
előfizető díjfizetési kötelezettsége a tényleges forgalom vonatkozásában áll fenn. Az adott hónapban fel nem használt forgalmi 
kedvezmény fennmaradó része a következő hónapra nem vihető át. 
 
A T-DSL Favorit Plusz Partner4M/8M csomaghoz a szolgáltató díjmentesen biztosítja az Internet hozzáférés-, ellátás 
szolgáltatás általános szerződési feltételek szerinti HotSpot szolgáltatás havi egy óra időtartamú igénybevételét. 
 
A havi díjmentes egy órán túli HotSpot Internet használat díjazása perc alapon történik. Díja: bruttó 15,24 Ft/perc. 
A HotSpotban történő felhasználói azonosításra az T-DSL szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges azonosítók megadása 
szükséges. Szünetelés díjazása: Az előfizető által kért szünetelés időtartamára az előfizetőnek bruttó 4 445 Ft havidíjat kell 
fizetnie. 

 
2. Nem értékesíthető, lezárt akciós díjcsomagok 

 

2.1 Akciós Hoppá díjcsomag (2011. január 1-től 2011. augusztus 1-ig értékesített) 
 
 
A Hoppá díjcsomag az alábbiakat tartalmazza 

 Az Előfizető kapcsolási (hívás-felépítési) és percdíj nélkül (hívásdíj nélkül) időszaktól függetlenül bonyolíthatja a 
hívásait összesen havi 5000 perc erejéig 
 helyi és helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányba a Magyar Telekom hálózatában és az Egyéb 1 és Egyéb 

2 kategóriába tartozó szolgáltatató hálózatában, valamint 
 Telekom mobil alapdíjas hívásirányba. 

 
A beszélgetési kedvezmény további feltételei 

 Amennyiben az előfizető a havi összesen 5000 perces időkorlátot túllépi, a beszélgetés további részére a 
Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája szerinti percdíjakat számítja fel a Szolgáltató.  

 Amennyiben az Előfizető a helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III. hívásirányokban és Telekom mobil 
alapdíjas hívásirányban az összesen havi 5000 perc időtartamot nem használja ki, a fel nem használt időtartam a 
következő hónapra nem vihető át! 

 A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe. 
 
A beszélgetési kedvezmény nem vonatkozik 

 A helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra 
 A nem földrajzi számokra (a helyi díjazású Kék szám kivételével), valamint a 06-51-es irányra, így a Nyílt Internetre 

sem 
 Nem helyhez kötött VoIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra 
 Helyi adatforgalomra 
 Mobil számok hívására (kivétel a Telekom mobil alapdíjas hívásirány) 
 Nemzetközi irányokra 

 
A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
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A Hoppá díjcsomag díjazása és tarifatáblája a kedvezményes hívásirányokon kívül, illetve a kedvezmények lebeszélését 
követően 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 24 hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

3137,84 

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

3645,84 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 4661,84 

A csomaghoz igényelhető egyéb szolgáltatások Hoppá mobil opció, 
Családbarát kedvezmény 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 10,16 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil,Telenor, Vodafone 30,48 

Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

 
2.2 Telefix akciós díjcsomag - Lezárva: 2012. május 1. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

1524,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 2032,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,48 

Helyközi II.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,48 

Belföldi III.  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 30,48 

Mobil telefonok hívása  
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Telekom mobil,Telenor, Vodafone 30,48 

Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 35,56 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 
 

A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., távolsági, mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén (60 
másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 
A díjcsomag havidíja havonta bruttó 1 524 Ft lebeszélhetőséget tartalmaz a csomag percdíjain, a lebeszélhető kedvezmény 
belföldi, normál díjazású vezetékes irányba használható fel. A csomag havidíjában foglalt lebeszélhető kedvezmény csak a 
tárgyhónapban használható fel, a fel nem használt kedvezmény nem vihető tovább a következő hónapra, nem halmozható.  
A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik  

 a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított adatforgalomra,  
 a nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91,  
 valamint 06-51 irányra és a Nyílt internetre sem), nem helyhez kötött VOIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra, helyi 

adatforgalomra. 
A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén a Telefix akciós díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek 
kiszámlázásra. 
 
A TeleFix akciós díjcsomag a díjcsomagra vállalt 12 hónapos határozott idejű szerződéssel értékesíthető. 
 

2.3 Zérus akciós díjcsomag - Lezárva: 2011. március 20. 
 

Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

Hozzáférés havidíj  

Egyéni fővonal 12hónapos határozott tartammal 
(hűségnyilatkozattal) 

0,00 

Egyéni fővonal határozatlan tartamú szerződéssel 508,00 

Kapcsolási díj - 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő és csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.*  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 50,80 

Helyközi II.*  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 50,80 

Belföldi III.*  

Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb szolgáltató 2 50,80 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil,Telenor, Vodafone 50,80 

Nemzetközi díjzónák percdíjai  

1. díjzóna 35,56 
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Díjcsomag bruttó díjai (Ft) 

2. díjzóna 45,72 

3. díjzóna 55,88 

4. díjzóna 81,28 

5. díjzóna 101,60 

6. díjzóna 111,76 

7. díjzóna 121,92 

8. díjzóna 162,56 

9. díjzóna 213,36 

10. díjzóna 304,80 

11. díjzóna 711,20 

 
*A normál díjazású belföldi vezetékes számok hívása 50,80 Ft hívásonként a hívások 60. percéig. A beszélgetés 60. percét 
követően a számlázás percalapúvá válik, a hívás 50,80 Ft-os díján felül a 60. percet követő hívástartamra a percdíj Helyi, 
helyközi I., Helyközi II., Belföldi távolsági irányban 10,16 Ft.  
A Zérus akciós díjcsomag a díjcsomagra vállalt 12 hónapos határozott idejű szerződéssel értékesíthető. 
 
 

3. Lezárt, nem értékesíthető opciók, kedvezmények, kényelmi szolgáltatások 
 
3.1 Alap körzeten belüli opció - Lezárva 2014.július 28. 
 
Az Alap körzeten belüli opció kizárólag az Alap díjcsomag mellett vehető igénybe. 

 
Az opció helyi, helyközi I, (Magyar Telekom, egyéb1, egyéb2) hívásirányokban nyújt egész nap havi összesen 100 óra 0 Ft-os 
beszélgetési lehetőséget. 

 Havi díj  bruttó 
(Ft) 

Kedvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

Kedvezményezett 
időszakok 

Alap körzeten belüli opció 1 000,00 Helyi, helyközi I, (Magyar 
Telekom, egyéb1, egyéb2) 

100 óra Egész nap 

 
 A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított adatforgalomra, a 

nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91, valamint 06-51 irányra és a Nyílt internetre sem), nem helyhez kötött VOIP szolgáltatókon 
keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra. 

 A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén az Alap díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek kiszámlázásra.  

 
Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díj a szerződés megkötésekor érvényes.  
 

3.2 Alap belföldi opció - Lezárva 2014. július 28. 
 

Az Alap belföldi opció kizárólag az Alap díjcsomag mellett vehető igénybe. 
 
Az opció helyi, helyközi I, helyközi II, belföldi távolsági, (Magyar Telekom, egyéb1, egyéb2) hívásirányokban nyújt egész nap 
havi összesen 100 óra 0 Ft-os beszélgetési lehetőséget. 
 

 Havi díj  bruttó 
(Ft) 

Kedvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

Kedvezményezett 
időszakok 
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 Havi díj  bruttó 
(Ft) 

Kedvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

Kedvezményezett 
időszakok 

Alap belföldi opció 1 350,00 Helyi, helyközi I, helyközi II, belföldi 
távolsági, (Magyar Telekom, egyéb1, 
egyéb2) 

100 óra Egész nap 

 
 A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított adatforgalomra, a 

nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91, valamint 06-51 irányra és a Nyílt internetre sem), nem helyhez kötött VOIP szolgáltatókon 
keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra. 

 A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén az Alap díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek kiszámlázásra.  

 
Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díj a szerződés megkötésekor érvényes.  
 

3.3 Favorit Extra belföldi opció - Lezárva 2014. július 1. 
 
 
A Favorit Extra belföldi opció kizárólag a Favorit Extra díjcsomag mellett vehető igénybe. 
 

 Havi díj  bruttó (Ft) Kedvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

Kedvezményezett 
időszakok 

Favorit Extra belföldi opció 760 Helyi, helyközi I, helyközi 
II, belföldi távolsági, 
(Magyar Telekom, 
egyéb1, egyéb2) 

100 óra Egész nap 

 A kedvezmény csak beszédforgalomra vehető igénybe, s nem vonatkozik a helyi 7 jegyű behívószámokon bonyolított 
adatforgalomra, a nem földrajzi számokra (helyi díjazású 06-91, valamint 06-51 irányra és a Nyílt internetre sem), nem 
helyhez kötött VOIP szolgáltatókon keresztüli forgalomra, helyi adatforgalomra. 

 A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén a Favorit Extra díjcsomag percdíjai és kapcsolási díja kerülnek 

kiszámlázásra.  
 A kedvezmény 100 órás időtartama a Favorit Extra díjcsomag kedvezményével együttesen érvényes. 
 
Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díj a szerződés megkötésekor érvényes.  
 

3.4 Hoppá mobil opció - Lezárva 2013. március 1. 
 
A Hoppá mobil opció kizárólag a 2012. január 1-ig, illetőleg 2012. január 1-től értékesített Hoppá díjcsomag mellett vehető 
igénybe határozatlan tartamú szerződéssel.  
 

 Havidíj bruttó (Ft) Kedvezményezett irányok Kedvezmény 
mértéke havonta 

Kedvezményezett 
időszakok 

Hoppá mobil opció 1 500,00 Telenor és Vodafone alapdíjas 
mobil irány 

100 perc Egész nap 

 
A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén a Hoppá díjcsomag percdíjai kerülnek kiszámlázásra.  
 
Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díjak a szerződés megkötésekor érvényesek. 
Az opció egy hónapon belül csak egy alkalommal rendelhető. Amennyiben az opció felmondására a hónapon belül kerül sor, 
az opció teljes havidíját meg kell fizetni. 
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Az opció Hoppá díjcsomag mellé rendelhető, ebben az esetben a kedvezményes percek felhasználása a következők szerint 
történik: először a Hoppá díjcsomag kedvezményes perceinek felhasználása történik, ezt követően az opciók által biztosított 
kedvezményes hívások elszámolása. 
 

3.5 Telekom mobil extra 100 perc - Lezárva: 2014. július 28. 
 
Az opció a 2012. január 1-jétől értékesített Hoppá, valamint a Százperces díjcsomag mellett vehető igénybe határozatlan 
tartamú szerződéssel. 
 

 Havidíj bruttó (Ft) Kedvezményezett 
irányok 

Kedvezmény mértéke 
havonta 

Kedvezményezett 
időszakok 

Telekom mobil extra 
100 perc 

500,00 Telekom mobil 
alapdíjas mobil irány 

100 perc Egész nap 

 

 A Szolgáltató perc alapú számlázást biztosít (60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles. 
 A kedvezmények lebeszélését követő hívások esetén az előfizető díjcsomagjának megfelelő percdíjak kerülnek 

kiszámlázásra.  
 

Egyéb rendelkezések 
A fenti táblázat szerinti díjak a szerződés megkötésekor érvényesek. 
Az opció egy hónapon belül csak egy alkalommal rendelhető. Amennyiben az opció felmondására a hónapon belül kerül sor, 
az opció teljes havidíját meg kell fizetni. 
A kedvezményes percek felhasználása a Hoppá díjcsomag esetén a következő sorrend szerint történik:  

 először a Hoppá díjcsomag kedvezménye,  
 Telekom mobil extra 100 perc opció megléte esetén a Telekom mobil extra 100 perc-kedvezménye  
 végül a Mobil opció kedvezménye kerül elszámolásra. 

 
 

3.6 Szabadnap kedvezmény - Lezárva: 2008. 09.08. 
 
A Szabadnap kedvezményt egyéni előfizetők vehetik igénybe. 
A Szabadnap kedvezményt a Szolgáltató a Bázis Plusz és egyéni előfizető által igénybe vett Ritmus díjcsomaggal, valamint 
analóg vagy ISDN hozzáféréssel rendelkező egyéni előfizetők számára automatikusan biztosítja. A kedvezmény keretében a 
helyi és helyközi I irányú Magyar Telekom hálózaton belüli hívások péntek 18h-tól szombat 7h-ig, a hívás 60. percéig 
ingyenesek. A kedvezménynek a díjcsomag havi díján felül külön díja nincs. 
 
A kedvezmény nem vonatkozik 

 nem helyi/helyközi I. hívásokra, 
 nem beszédcélú hívásokra, 
 a helyi 7 jegyű internet-behívószámokra irányuló hívásokra, 
 nem földrajzi (pl. 06-51/91, 06-21, Kék/Zöld számok) számokra irányuló hívásokra, 
 a Barangoló kártyával bonyolított hívásokra, 
 a VoIP szolgáltatókon keresztül bonyolított forgalomra. 

A kedvezmény a Magyar Telekom egyetemes szolgáltatási területén az Invitel hálózatába irányuló hívásokra nem vonatkozik, a 
Magyar Telekom nem egyetemes szolgáltatási területén pedig kizárólag a Magyar Telekom hálózatába irányuló hívások 
esetében biztosított. 
 
 

3.7 Kedvenc ország szolgáltatás - Lezárva: 2013. március 1. 
 
Bázis Plusz, Felező, Hoppá, Ritmus csomagok, Grátisz 100, 200, 300, 500, Alap, Stabil díjcsomagok mellett vehető igénybe. A 
szolgáltatás Digitális- és Kábeltelefon esetén nem vehető igénybe. 
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A kedvezmény csak a beszédforgalomra vonatkozik, az adatforgalomra és a hívásfelépítési díjra nem érvényes. ISDN-
csatlakozás esetén a vezérszámra rendelhető meg, minden csatornán él.  

Termék neve Kedvezmény érvényessége Havidíj választott országonként 

Kedvenc ország Minden nap 0–24 óráig a 
kedvezményes nemzetközi percdíjak 
alapján számlázunk. 

202,18 Ft 

 
Kedvenc ország szolgáltatás szerinti nemzetközi percdíjak 

Nemzetközi beszélgetések Kedvezményes percdíj a Kedvenc Ország előfizetőinek  

1. zóna 21,34 

2. zóna 27,43 

3. zóna  33,53 

4. zóna  48,77 

5. zóna  60,96 

6. zóna 67,06 

7. zóna  73,15 

8. zóna 97,54 

9. zóna 128,02 

10. zóna 182,88 

11. zóna 426,72 
 

3.8 Összhang csomag - Lezárva: 2013. április 1. 
 
Az Összhang csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza 

 Hangpostafiók,  
 Hívásvárakoztatás, feltétel nélküli hívásátirányítás,  
 Három résztvevős konferencia  
 Hívószámkijelzés (kizárólag igény és műszaki lehetőség esetén). 

 
Díjcsomag díjai (Ft) 203,20 

 
Digitális és Kábeltelefon szolgáltatás esetén nem vehető igénybe.  
 
 

3.9 Három résztvevős konferencia - Lezárva: 2013. április 1. 
 
Egy beszélgetést folytató előfizető a hívást fenntartva, felhívhat egy harmadik felet. Miután a harmadik fél válaszol, az előfizető 
a következő lehetőségek közül választhat tetszőleges sorrendben: 

 tetszés szerinti oda-vissza kapcsolhat a két fél között, 
 közös beszédúttal hármas konferenciát hozhat létre. 

 
Az igénybevétel feltételei 
A szolgáltatás igénybevételére alkalmas előfizetői berendezés (DTMF, flash, ISDN funkcionális protokol). 
 
Az igénybevétel korlátai 
Digitális és kábeltelefon esetén technikai okok miatt nem nyújtható a szolgáltatás 
 
Díjazás 

 Havidíj analóg hozzáférés esetén 127 Ft 
 ISDN2 hozzáférés esetén díjmentes 
 Mindkét hívást egymástól függetlenül, a hívó feleknek a hívás teljes időtartamára, tartás állapotra is számlázzák. 

 

3.10 Családbarát (integrált) kedvezmény - Lezárva: 2014. november 1. 
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I. A Családbarát kedvezmény leírása 

 

A Családbarát kedvezményt egyéni előfizetők vehetik igénybe. A Családbarát kedvezménybe bevont, legalább kettő és 

legfeljebb öt, 20, 30, vagy 70-es hálózat kijelölő számú Telekom mobil - vagy Domino, illetve Telekom vezetékes hagyományos, 

kábeltelefon, valamint Telekom vezetékes digitális telefon (VOIP) hívószám, vezetékes hívószám 1 066,80 Ft/hívószám havi 

díjért belföldről indított hanghívás esetén díjmentesen hívhatja egymást. A csoporton belüli 0 Ft-os percdíj a bevont 

hívószámonként legfeljebb havi 100 óra erejéig biztosított. A kedvezmény lebeszélését követően kezdeményezett hívások 

ellenértéke az Előfizető díjcsomagjának megfelelő, díjai szerint fizetendő. A fel nem használt kedvezményes percek a 

következő hónapra nem vihetők át. 

 
II. A Családbarát kedvezmény igénybevételének általános és speciális feltételei 

 

 A csoportban legalább egy Telekom mobil hívószámnak (ez lehet Mix, Eco Mix és Fun Aranytárskártya díjcsomagos 

Telekom mobil előfizetés is) részt kell vennie és további egy Telekom mobil vagy Telekom vezetékes hívószám 

bevonása szükséges;   

 Adott hívószám egyidőben csak egy Családbarát kedvezmény csoport tagja lehet;  

 Adott csoportba Domino előfizetést kizárólag a csoportban lévő bármely Telekom mobil (akár Mix, Eco Mix, vagy Fun 

Aranytárskártya díjcsomagos) szolgáltatások előfizető vonhat be, a Domino hívószám havidíja az azt bevonó 

előfizetőt terheli.  

 A videó hívásokra a kedvezmény nem terjed ki;  

 Kizárólag olyan Telekom mobil hívószám vonható be, mely a hatályos Általános vagy Domino díjszabásban szereplő 

Díjcsomagok valamelyikében van (így különösen üzleti jellegű, vagy kisvállalkozói, vagy más együttműködésen 

alapuló kedvezményes hívószámok nem);  

 A Domino Net termékhez nem igényelhető a kedvezmény;  

 A Domino Mix, Eco Mix és Fun Aranytárskártya díjcsomagos ügyfelek esetében egy hívás maximális hossza 120 perc 

lehet, ennek leteltével a hívások bontásra kerülnek;  

 Havidíjas hívószám (kivéve Mix, Eco Mix, és Fun Aranytárskártya díjcsomagban lévők) esetén, minden mobil irányú 

(számhordozás miatt 30, 20, 70-es hálózat kijelölő számú) átirányítás lehetősége megszűnik mindazon előfizetők 

részére, akik igénybe veszik a kedvezményt, vagyis csoporttagok. A Hangposta szolgáltatás és a Hívásértesítő 

szolgáltatás továbbra is elérhető lesz. Azon ügyfelek esetében, akiknek a kedvezmény aktiválásakor már van aktív 

átirányításuk, az első módosítás alkalmával szűnik meg az átirányítási lehetőség. A Mix, Eco Mix és Fun 

Aranytárskártya díjcsomagban lévő hívószámok esetében a hálózaton belülre irányuló átirányítások lehetősége 

kizárt;  

 Domino rendelkezésre állási idejének lejártával a Családbarát kedvezmény törlésre kerül. Visszaaktiválás esetén a 

Telekom mobil szolgáltatások előfizetőnek ismételten kérnie kell az adott Domino hívószám csoportba történő 

bevonását;  

 A bevonni kívánt havidíjas mobil, és vezetékes hívószámokhoz nem kapcsolódhat lejárt határidejű számlatartozás.  

 Telekom vezetékes hívószámként olyan hagyományos vezetékes, kábeltelefon, illetve digitális telefon 

(VOIP)hívószám vonható be, amelynek előfizetője egyéni előfizető, és analóg, GSM-RLL , kábeltelefon, vagy digitális 

telefon (VOIP)hozzáféréssel rendelkezik.  

 A kedvezmény igénybevételi lehetőségéből kizárt díjcsomagok, kedvezmények: Minimál, Kontroll 

 

A kedvezménybe vezetékes hívószámként csak olyan vezetékes belföldi földrajzi telefonszám vonható be, amely a Magyar 

Telekom (korábbi egyetemes) szolgáltatási területén működik, és nem áll számhordozás alatt.  

Áthelyezés, számcsere esetén a kedvezmény változatlan ;  
 
III. Speciális feltételek 
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- Amennyiben a Telekom mobil szolgáltatások előfizető kilép a csoportból, az általa bevont Domino hívószámok csoport 

tagsága is ezzel egyidejűleg megszűnik. A Domino hívószám tört havi módon kapja a kedvezményt, amely nem 
időszaki jellegű, vagyis nem 30 napra vonatkozik, hanem azon időszakra, amelyre a havidíjas előfizető megfizette a 
Domino hívószám Családbarát kedvezményre vonatkozó havi díját;  

- Amennyiben a kedvezménybe bevont Telekom mobil hívószám, tartozás miatt egyirányúsításra kerül, mind a havidíjas 
mind az általa bevont Domino kártyák a csoport tagjai maradnak, tehát csoporton belül a bevont Domino hívószámok 
0 Ft-os percdíjjal beszélhetnek (a kimenő hívás tiltás miatt az egyirányúsított havidíjas SIM nem tud hívást indítani);  

- Amennyiben a kedvezménybe bevont Telekom mobil hívószám, tartozás miatt felfüggesztésre kerül, a havidíjas 
előfizető által bevont Domino kártyák csoporttagsága is felfüggesztésre kerül (nem tudnak csoporton belül 0 Ft/percért 
beszélni). Amennyiben a felfüggesztett havidíjas előfizető rendezte a tartozását, az általa bevont Domino kártyákkal 
együtt újra visszakerül a csoportba, és a kedvezmény feltételei szerint újra használhatják a 0 Ft-os hívási lehetőséget 
(feltéve, ha van rendelkezésre állási ideje és nem került elhordozásra a hívószáma),  

- Amennyiben Családbarát kedvezményt igénybe vevő Telekom mobil szolgáltatások előfizető hívószámot változtat, 
akkor a kedvezmény ezzel egyidejűleg megszűnik. Amennyiben a havidíjas hívószám Domino számokat is bevont a 
csoportba, akkor azok is kiesnek a csoportból. Az új hívószámra újra meg kell rendelni a kedvezményt, és ismételten 
be kell vonni a Domino ügyfeleket is.  

- Amennyiben a csoport a fentiekben ismertetett esetek miatt megszűnik és a csoportban csak egy havidíjas Telekom 
mobil hívószám volt, és a csoportba Telekom vezetékes hívószám is bevonásra került, akkor az is kiesik a csoportból, 
ezért a Telekom vezetékes hívószámot is újra be kell vonni.  

 
IV. Módosítás, a Családbarát kedvezmény megszűnése 

 

A Családbarát kedvezménybe bevont Telekom mobil vagy Telekom vezetékes hívószámok módosítására – hívószám kivonása, 

új szám bevonása számlázási ciklusonként (havonta) egy alkalommal van lehetőség, a változtatási igény a Telekom üzletben 

és a Telekom telefonos ügyfélszolgálaton jelezhető.  
 
A kedvezmény megszűnik:  

- Egyes, a III. pontban szabályozott esetekben, illetőleg amennyiben a kedvezmény igénybevételéhez szükséges 
feltételek bármelyike nem teljesül; 

- az előfizető, illetve szolgáltató részéről történő felmondás esetén;  
- amennyiben az előfizető a szolgáltatás szünetelését kéri;  
- amennyiben a vezetékes telefonszámra vonatkozó előfizetői szerződés átírásra kerül (kivéve a Telekom otthoni 

szolgáltatások egységes kezelésével kapcsolatos átírást)  
- vagy az állomás jellegét az előfizető kérésére a szolgáltató egyéni előfizetésről üzleti előfizetésre megváltoztatja;  
- amennyiben az előfizető a jelen kedvezmény igénybevételét kizáró díjcsomagra vált;  
- a kedvezményre vonatkozó megállapodás előfizető vagy Szolgáltató részéről történő felmondása esetén; 
- amennyiben az előfizető számát elhordozza.  
- amennyiben az előfizető hagyományos vezetékes telefon, digitális telefon, vagy kábeltelefon között technológiát vált. 

Ebben az esetben amennyiben előfizető a váltás után is szeretné igénybe venni a Családbarát kedvezményt, azt újra 
meg kell rendelni.    

 
 
A kedvezménybe bevont, valamint abból kikerülő ügyfeleket a Szolgáltató a változás életbelépését, a kedvezmény aktiválását 
követően sms-ben értesíti. Amennyiben a vezetékes készülék nem alkalmas sms üzenetek fogadására, úgy az előfizető 
hangüzenet formájában kerül értesítésre Amennyiben az előfizető a kedvezmény aktiválásáról a megrendelést követően nem 
kap értesítést, úgy ezt jeleznie kell a szolgáltató ügyfélszolgálatán.  
 
V. Együttműködési, értesítési és kárenyhítési kötelezettség  

A kedvezmény feltételeiről a Családbarát kedvezményt igénylő előfizető felelőssége tájékoztatni a kedvezménybe bevont 

hívószámok előfizetőit, valamint az IV. pontban meghatározottakon túl a bevont hívószámok körében módosítást kérőnek 

együttműködési, tájékoztatási és kárenyhítési kötelezettségéből adódóan kötelezettsége a változással érintettek haladéktalan 

tájékoztatása.  Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő bármely előfizetői kárért kizárólag az értesítést elmulasztó a felelős. 
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3.11 Paletta M 100/ M 200 / L 100 / L 200 csomagkedvezmény (integrált ajánlat) - Lezárva: 2014. 

november 1. 
 

Paletta M  100 csomagkedvezmény 

Sat TV vagy Interaktív Sat TV vagy IPTV vagy Kábeltelevízió előfizetés – Családi vagy Családi+HD csomaggal 

azonos 
előfizető 

vezetékes telefon előfizetés Hoppá díjcsomaggal 

DSL vagy Kábelnet vagy Optinet internet előfizetés NetMánia S(10M) díjcsomaggal, ( 2012.11.01-ig értékesített internet 
csomag: Alap (5M)  ) 

Telekom mobiltelefon előfizetés Paletta 100 vagy Domino Paletta 100 díjcsomaggal + NetPlusz S adatdíjcsomag (200MB 
adatforgalommal) 

 

Paletta M  200 csomagkedvezmény 

Sat TV vagy Interaktív Sat TV vagy IPTV vagy Kábeltelevízió előfizetés – Családi vagy Családi+HD csomaggal 

azonos 
előfizető 

vezetékes telefon előfizetés Hoppá díjcsomaggal 

DSL vagy Kábelnet vagy Optinet internet előfizetés NetMánia S(10M)  díjcsomaggal ( 2012.11.01-ig értékesített internet 
csomag: Alap (5M)  ) 

Telekom mobiltelefon előfizetés Paletta 200 vagy Domino Paletta 200 díjcsomaggal +  NetPlusz M adatdíjcsomag (500MB 
adatforgalommal) 

 

Paletta L  100 csomagkedvezmény 

Sat TV vagy IPTV vagy Kábeltelevízió előfizetés – Családi vagy Családi+HD csomaggal 

azonos 
előfizető 

vezetékes telefon előfizetés Hoppá díjcsomaggal 

DSL vagy Kábelnet vagy Optinet internet előfizetés NetMánia M(20M) vagy Netmánia L (30M) vagy NetMánia XL(50M) 
vagy NetMánia XXL(120M) díjcsomaggal ( 2012.11.01-ig értékesített internet csomag: Családi (15M)  ) 

Telekom mobiltelefon előfizetés Paletta 100 vagy Domino Paletta 100 díjcsomaggal + NetPlusz S adatdíjcsomag (200MB 
adatforgalommal) 

 

Paletta L  200 csomagkedvezmény 

Sat TV vagy IPTV vagy Kábeltelevízió előfizetés – Családi vagy Családi+HD csomaggal 

azonos 
előfizető 

vezetékes telefon előfizetés Hoppá díjcsomaggal 

DSL vagy Kábelnet vagy Optinet internet előfizetés NetMánia M(20M) vagy Netmánia L (30M) vagy NetMánia XL(50M) 
vagy NetMánia XXL(120M) díjcsomaggal ( 2012.11.01-ig értékesített internet csomag: Családi (15M) ) 

Telekom mobiltelefon előfizetés Paletta 200 vagy Domino Paletta 200 díjcsomaggal + NetPlusz M adatdíjcsomag (500MB 
adatforgalommal) 

 

 Igénybevételi feltételek 
 
1. A Paletta csomagkedvezmény: tartalmaz egy vezetékes telefon előfizetést, egy vezetékes internet előfizetést és egy televízió 
előfizetést, egy mobiltelefon egy mobilinternet előfizetést a fent meghatározott díjcsomagokkal. 
2. A Paletta csomagkedvezmények Telekom otthoni és Telekom mobil szolgáltatások egyéni előfizetők által rendelhetők a 
részes szolgáltatások műszaki felmérés és a műszaki létesíthetőségének függvényében. 
 
3. Amennyiben az előfizető/megrendelő a Paletta csomagkedvezményeiben részes vagy abban részt venni kívánó más 
előfizető nevében jár el a szerződéskötés során, úgy a meghatalmazott képviselő köteles gondoskodni a szerződéses 
dokumentumoknak az általa képviselt előfizetők részére történő eljuttatásáról. Ennek esetleges hiánya nem eredményezheti 
egyik résztvevő előfizető mentesülését sem a szerződéses kötelezettségeik alól. A meghatalmazással eljáró előfizető felel a 
képviselt előfizetők adatainak jogszerű felhasználásáért. Megrendelő előfizető, valamint a Paletta csomagkedvezménybe 
bevont hívószámok előfizetője hozzájárul ahhoz, hogy a telefonszámát a Paletta csomagkedvezmény tagjai a kedvezmények 
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igénybevétele érdekében megismerjék. A meghatalmazással eljáró előfizető felel e körben azért, hogy a képviselt előfizetők a 
hívószámaik bevonásához, megismeréséhez hozzájárultak. 
 
4. A Paletta csomagkedvezményben az egyes helyhez kötött (Telekom otthoni) szolgáltatások egyéni előfizetője személyében 
azonos, konszolidált egyéni előfizető lehet (a szolgáltatásokat azonos előfizetőként, egy számlán, azonos telepítési helyen 
veszi igénybe, és erről konszolidációs nyilatkozatot tesz az egyedi előfizetői szerződésében). A Paletta 
csomagkedvezményben részes mobiltelefon szolgáltatások jogi vagy természetes személy előfizetői/számlafizetői 
különbözhetnek a helyhez kötött szolgáltatások előfizetőjétől amennyiben a mindenkor hatályos Díjszabásban szereplő 
díjcsomagú havidíjas vagy Domino szerződéssel rendelkeznek. 
 
5. A Paletta csomagkedvezmények kötelező alapelemei az előfizetők által nem módosíthatóak, kivéve az egyes Paletta 
csomagok közötti váltást, a jelen feltételekben szabályozottak szerint.  
 
6. Egy előfizetés egy időben csak egy Paletta csomagkedvezményben részesülhet. Egy ügyfél két külön mobil hívószáma lehet 
két külön Paletta csoportban. 
 
7. Egy Paletta-csomaghoz csak egy támogatott készülék rendelhető (notebook, okostelefon, táblagép). Amennyiben 
különböző a helyhez kötött szolgáltatások előfizetője és Telekom mobil szolgáltatások előfizető, akkor nem külön-külön egyet, 
hanem az egész Paletta csoport csak egyet vehet. 
 
8. A Paletta csomagkedvezmény igénybevételéhez határozott tartamú szerződés megkötése nem feltétel, a részes 
szolgáltatások havidíja azonban a szerződés tartamától függ, a megrendelést megelőzően az egyes szolgáltatásokra vonat-
kozóan vállalt határozott tartamú szerződés a Paletta csomagkedvezmény megrendelésére és aktiválására tekintet nélkül 
tovább él, annak feltételei szerint. Az egyes, jelen dokumentum szerinti konstrukcióban kínált kedvezményes díjú díjcsomagok 
elérhetők két éves (kivéve Analóg Kábel TV), egy éves határozott idejű és határozatlan időtartamú szerződéssel is. Amennyiben 
a Paletta csomagkedvezmény mellett igénybe vehető kedvezményhez (pl. Duplanet) határozott tartamú szerződéskötés 
szükséges, úgy ez az adott kedvezmény igénybevételi feltételei szerint történik.  
 
9. A Paletta csomagkedvezmény műszaki aktiválása akkor történik, amikor minden, a Paletta csomagkedvezményben részes 
szolgáltatás műszakilag létesítésre kerül.  
 
10. A Paletta csomagkedvezmény kizárólag a meghatározott díjcsomagokkal vehető igénybe. Az egyes díjcsomagok, és így a 
Paletta csomagkedvezmény összhavidíja a kedvezményben részes szolgáltatásokra, illetve díjcsomagokra vállalt határozott 
időtartamú szerződésekből eredő havidíjkedvezménytől, illetve Dupla/Tripla csomag kedvezménytől (korábban T-Home 
kedvezménytől) függő. 
 
11. A fenti csomagok igénybevétele esetén egyösszegű Paletta-kedvezmény jár, amely a helyhez kötött TV-előfizető számláján 
kerül jóváírásra. Ennek mértéke havi bruttó 1680Ft. A Paletta csomagkedvezmény 1 680 Ft-os összege, a részes TV 
szolgáltatás - egyes kedvezményekkel ( határozott tartamból eredő kedvezmény, Dupla/Tripla csomagkedvezmény (korábban 
T-Home kedvezmény)) csökkentett - havidíjából kerül levonásra. Amennyiben a TV szolgáltatás havidíja az adott hónapban az 
1  680 Ft-ot eléri vagy meghaladja. Amennyiben a tárgyhónapban a TV számla bármely havidíjkedvezményből eredően 0 Ft, a 
Paletta kedvezmény nem kerül levonásra, amennyiben pedig nem éri el az 1  680 Ft-ot, úgy nem teljes összegben, csak az 
adott havi TV szolgáltatásra vonatkozó számla erejéig kerül érvényesítésre. Már létesített helyhez kötött TV szolgáltatás mellett 
megrendelt új vezetékes telefon vagy internet szolgáltatás esetén jár a Paletta kedvezmény, 60 napos időtartamban (türelmi 
idő), amíg a megrendelt új szolgáltatás nem kerül létesítésre. Amennyiben új TV szolgáltatás kerül megrendelésre és a 60 
napos türelmi idő alatt az nem létesül, úgy nem érvényesíthető a Paletta kedvezmény. Hóközi létesítés esetén a Paletta 
kedvezmény időarányosan jár.  Ugyancsak törthavi kedvezmény kerül érvényesítésre valamely részes szolgáltatás/díjcsomag 
felmondása, megszüntetése, és a Paletta csomagkedvezmény ezzel összefüggő megszűnése esetén is. 
 
12. Analóg kábeltelevízió technológia esetében, azon fejállomásoknál ahol a Családi csomag nem elérhető, a legnagyobb 
csatornaszámú csomag kerülhet a Paletta csomagkedvezménybe.  
 
A bevont Telekom mobil előfizetések és díjcsomagok, illetve számlázási információk: 
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1. Telekom mobiltelefon előfizetés: A Paletta csomagkedvezményhez elérhető promóciós díjcsomagok kizárólag ezen 
konstrukción belül vehetők igénybe havidíjas vagy Domino előfizetéssel. A Paletta M 100 és L 100 csomagkedvezmények a 
Paletta 100 vagy Domino Paletta 100 mobiltelefon díjcsomaggal vehetők igénybe, míg a Paletta M 200 és L 200 
csomagkedvezmények pedig a Paletta 200 vagy Domino Paletta 200 mobiltelefon előfizetéssel vehetők igénybe. Amennyiben 
az Előfizető már meglévő Előfizetésén kívánja a Paletta csomagkedvezményt érvényesíteni, a Díjcsomagja a díjcsomagváltásra 
vonatkozó általános szabályok szerint átváltható a Paletta csomagkedvezményben résztvevő fent meghatározott csomagok 
valamelyikére. Amennyiben az előfizető Mix típusú szerződését szeretné Paletta csomagkedvezménybe vonni, azt a Paletta 
csoportba rendezés előtt valamilyen, a mindenkor hatályos Díjszabásban szereplő havidíjas vagy Domino díjcsomagba kell 
először váltani, ahhoz, hogy annak kedvezménye érvényesüljön. Érvényben lévő díjcsomag hűség esetén a díjcsomag váltás 
kötbér-kötelezettséggel járhat!  
 
2. Paletta Domino 100, illetve 200 díjcsomag aktiválása csak abban az esetben történhet meg, ha a Telekom otthoni 
szolgáltatások előfizető által megrendelt vezetékes hangszolgáltatás már létesítésre került. Amennyiben a hangszolgáltatás 
nem létesíthető, az ügyfél promóciós Paletta díjcsomagra váltási igénye törlésre kerül. 
Az új előfizetés megkötésekor belépési illetve egyszeri SIM-kártya használati díj megfizetése is szükséges lehet, ennek díja 
valamint az egyéb, mobiltelefon előfizetés keretében igénybe vehető szolgáltatások és az igénybevételi díjak tekintetében a 
mindenkor hatályos mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatban foglaltak az 
irányadóak. 
 
3. Amennyiben az előfizető a Paletta csomagkedvezmény megrendelésekor nem rendelkezik vezetékes telefon előfizetéssel, a 
Domino Paletta 100, illetve Domino Paletta 200 díjcsomagok nem vehetőek igénybe.  
 
4. Domino havidíj fizetése: A Paletta csomagkedvezménybe bevont Domino előfizetések esetén a Domino Paletta 100 és 
Domino Paletta 200 díjcsomagokra vonatkozó havidíjat a vezetékes szolgáltatások előfizetője köteles a nevére kiállított 
számlán kiegyenlíteni, minden egyéb díjat a Domino egyenleg feltöltésével a Domino előfizető fizet. A Domino előfizetésnek a 
Paletta csomagkedvezménybe történő bevonásához – a Domino Paletta 100, illetve 200 díjcsomag időszakidíj fizetési 
kötelezettsége okán – minden esetben a vezetékes szolgáltatások előfizetőjének hozzájárulása szükséges. Belépéskor illetve 
Paletta csomagkedvezmények közötti váltás esetén az előfizető időarányos havidíjat fizet és havi egyenlegét is időarányosan 
kapja meg. A Paletta csomagkedvezmény megszűnése esetén a megszűnés hónapjának végéig kiszámlázásra kerül a Domino 
Paletta díjcsomag havidíja a vezetékes szolgáltatások számláján, a megmaradt percek pedig az adott naptári hónap végéig 
Domino nap díjcsomagban lebeszélhetőek. A Paletta Domino 100, illetve 200 díjcsomagba foglalt percek az adott hónapban 
használhatóak fel, következő hónapra át nem vihetők. Paletta 100 és 200 díjcsomagok esetén a mobilra eső havidíj nem a 
vezetékes szolgáltatások számláján, hanem az előfizető mobil számláján jelenik meg. 
 
5. Domino előfizetésről havidíjas előfizetésre történő váltás: Abban az esetben, amikor az előfizető Domino előfizetését 
havidíjas előfizetésre váltja át, úgy ez a Paletta csomagkedvezmény megszűnését eredményezi. A havidíjas előfizetésre váltást 
követően a csomagkedvezmény újbóli összecsomagolását kell, hogy kérje, amennyiben a Paletta csomagkedvezményt a 
továbbiakban is igénybe kívánja venni. 
  
6.  Kedvezményes NetPlusz adatdíjcsomag: A Paletta csomagkedvezmény keretein belül a Paletta 100 mobilhang 
díjcsomaghoz kedvezményes mobilinternet előfizetés vehető igénybe havi 250 Ft-ért. NetPlusz S adatdíjcsomaggal (200 MB 
adatforgalommal) A kedvezményes  ár kizárólag a NetPlusz S adatdíjcsomagra vonatkozik, egyéb adatdíjcsomag 
igénybevétele esetén a kedvezményes  ár nem érvényesül. Amennyiben a NetPlusz S-t az Előfizető más adatdíjcsomagra váltja, 
úgy a Paletta csomagkedvezmény nem bomlik fel, viszont az Előfizető a választott adatdíjcsomag mindenkori hatályos 
Díjszabás szerinti díja szerint tudja igénybe venni a mobilinternet szolgáltatást..   Amennyiben a Paletta csomagkedvezmény 
megrendelésekor az előfizető már rendelkezik valamilyen NetPlusz S -től eltérő adatdíjcsomaggal, amelyet továbbra is igénybe 
szeretne venni, megteheti azt, azonban a mindenkori hatályos Díjszabás szerinti díj ellenében. 
A Paletta csomagkedvezmény keretein belül a Paletta 200  díjcsomaghoz kedvezményes NetPlusz M adatdíjcsomag (500MB 
adatforgalommal) vehető igénybe havi 200 Ft-ért. A kedvezményes  havi díj kizárólag a NetPlusz M adatdíjcsomagra 
vonatkozik, egyéb adatdíjcsomag igénybevétele esetén a kedvezményes  ár nem érvényesül. Amennyiben a NetPlusz M-et az 
Előfizető más adatdíjcsomagra váltja, úgy a Paletta csomagkedvezmény nem bomlik fel, viszont az Előfizető a választott 
adatdíjcsomag díjszabás szerinti árát fizeti tovább.   Amennyiben a Paletta csomagkedvezmény megrendelésekor az ügyfélnek 
már van valamilyen NetPlusz M -től eltérő adatdíjcsomagja, amelyet továbbra is igénybe szeretne venni, megteheti azt, 
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azonban a mindenkori díjszabásban meghatározott áron. A Paletta 100 és 200 csomaghoz egyszerre csak egy adatdíjcsomag 
kapcsolható. 
 
7. A Domino Paletta 100 mobilhang díjcsomaghoz a Paletta csomagkedvezmény keretein belül kedvezményes NetPlusz S 
adatdíjcsomag (200 MB adatforgalommal) vehető igénybe havi 250 Ft-ért, amely a vezetékes szolgáltatásokra vonatkozó 
számlán kerül kiszámlázásra (vezetékes hang soron) összevonva a Domino Paletta 100 feltöltéssel. A Domino Paletta 200 
mobilhang díjcsomaghoz a Paletta csomagkedvezmény keretein belül kedvezményes NetPlusz M adatdíjcsomag (500 MB 
adatforgalommal) vehető igénybe havi 200 Ft-ért, amely a vezetékes szolgáltatásokra vonatkozó számlán kerül kiszámlázásra 
(vezetékes hang soron) összevonva a Domino Paletta 200 feltöltéssel. A Paletta csoport bomlása esetén a NetPlusz 
szolgáltatás megmarad a Domino Előfizetőnek, az adatforgalmat még leforgalmathatja az időszak végéig, utána piaci áron 
kerül számlázásra, illetve annak esetleges lemondásáról a Domino Előfizetőnek kell gondoskodnia. 
 
8. A NetPlusz adatdíjcsomagokről bővebb leírás az általános Díjszabás 2.3.2.1. pontjában, míg a Domino Díjszabás 2.2.2. 
pontjában található. 
 
9. A Paletta csomagkedvezmény megszűnése esetén a mobiltelefon előfizetés a hozzá árban legközelebb álló díjcsomagok 
közül a legalacsonyabb havidíjú,  az előfizető számára elérhető, mindenkor hatályos díjszabásban szereplő díjcsomagba kerül 
átváltásra. A Paletta csomagok megszűnése esetén a naptári hónap végéig kerül kiszámlázásra a Domino Paletta díjcsomag 
havidíja a Telekom otthoni szolgáltatások számlán, a megmaradt percek az adott naptári hónap végéig a Domino Nap 
díjcsomagban lebeszélhetőek. Amennyiben az előfizető igénye ettől eltér, akkor csak a következő számlázási ciklusban válthat 
a másik díjcsomagra (Havidíjas: következő naptári hónapban; Domino: az egyenleg következő feltöltését követően). 
 
Kizárások:  
A Paletta csomagkedvezmény nem vehető igénybe Laptop-Net, Laptop-Kábelnet, és Laptop-Optinet csomagok valamint 
Nyaraló SAT TV mellé. 
A Paletta csomagkedvezmények mellett azon egyéb szolgáltatások is megrendelhetőek – a rájuk vonatkozó feltételek szerint -, 
amelyek igénybevétele a Paletta csomagkedvezmény mellett nem kizárt. 
A Paletta csomagkedvezmény kedvezménye mellett más, díjkedvezményt biztosító kedvezmény is igénybe vehető, viszont a 
Paletta kedvezmény egyéb speciális, időszakos kedvezménnyel – erre vonatkozó egyéb, kifejezett rendelkezés hiányában – 
egymást kizáróak, együtt nem érvényesülnek. 
 
Paletta csomagkedvezmények átírása, áthelyezése, szüneteltetése, csomagváltás 
1. A Paletta csomagkedvezményben részes helyhez kötött szolgáltatások átírása (előfizető személyében bekövetkező változás) 
a Paletta csomagkedvezményen belül a következők szerint lehetséges: átíráskor a Paletta csomagkedvezmény automatikusan 
megszűnik, de újra aktiválható az új előfizető nevére is az akció tartama alatt, amennyiben az igénybevétel feltételeinek az új 
előfizető megfelel, és ezt kéri. 
 
2. Telekom mobil szolgáltatások előfizető módosítás és átírása nem befolyásolja a Paletta csomagkedvezmény működését, 
amennyiben a Paletta mobiltelefon-előfizető személye előfizető váltás vagy átírás okán megváltozik, a Paletta 
csomagkedvezmény változatlanul marad, amennyiben a szükséges feltételek egyebekben változatlanul teljesülnek.  
 
3. A helyhez kötött szolgáltatások áthelyezése a Paletta csomagkedvezményen belül lehetséges – amennyiben erre a műszaki 
feltételek lehetőséget biztosítanak. Az áthelyezés teljesítésének ideje alatt, amennyiben az áthelyezés során szünetmentes a 
szolgáltatás, a számlázás folyamatos. Amennyiben a szünetmentes áthelyezés műszaki okból nem lehetséges, úgy az 
áthelyezés tartama alatt a Paletta csomagkedvezmény szünetel, erre a tartamra az előfizetőt a szünetelő szolgáltatásokra 
vonatkozóan díjfizetési kötelezettség nem terheli, és Paletta kedvezmény jóváírása sem történik (ez értelemszerűen a 
mobiltelefon szolgáltatást és annak díjazását nem érinti). Az áthelyezés műszaki megvalósítását követően a Paletta 
csomagkedvezmény újra aktív, annak kedvezményeire és díjazására vonatkozó feltételek szerint. Amennyiben az áthelyezést 
követően a Paletta csomagkedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételek nem teljesülnek, az áthelyezés miatt a Paletta 
csomagkedvezmény automatikusan megszűnik a megszűnésre vonatkozó szabályozás szerint. 
  
4. Helyhez kötött szolgáltatások esetén amennyiben az Előfizető a műszaki hozzáférés-típus módosítását kezdeményezi ( pl. 
hagyományos vezetékes telefon – Digitális telefon – Kábeltelefon; IPTV – Sat TV – Digitális kábeltelevízió; DSL – Kábelnet – 
Optinet ) a módosítás miatt a Paletta csomagkedvezmény felbomlik. Amennyiben az új technológia alapján választott csomag, 
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illetve az előfizető által igénybe vett szolgáltatások és díjcsomagok összetétele megfelel a Paletta csomagkedvezmény 
igénybevételi feltételeinek,  akkor újra igényelhető a Paletta csomagkedvezmény. 
 
5. Paletta csomagkedvezménybe kötelezően bevont mobiltelefon előfizetésre vonatkozó díjcsomag váltás – amennyiben az 
nem a Paletta díjcsomagra történik – a Paletta csomagkedvezmény felbomlását eredményezi. A kedvezménybe bevont 
csoport havonta egy alkalommal módosíthat a kedvezményes csoporton. 
  
6. Helyhez kötött szolgáltatásokra vonatkozóan az előfizető kérheti a szolgáltatások szüneteltetését, de a szüneteltetés 
időtartamára a Paletta csomagkedvezmény ideiglenesen felbomlik, ennek tartamára értelemszerűen a Paletta kedvezmény 
összege sem kerül elszámolásra.  
 
7. Amennyiben a Paletta csomagkedvezmény részét képező mobiltelefon előfizetés szüneteltetésre kerül és az a jelen 
feltételrendszerben meghatározottaknak megfelelő más előfizetésre történő lecserélésével nem kerül helyettesítésre a 
csomagkedvezmény felbomlik az alábbiak szerint: 
lopás, eltűnés, számlatartozás okkal történő SIM kártya felfüggesztés esetében 14 napot követően a csomagkedvezmény 
felbomlik, 
minden más esetben a csomagkedvezmény azonnal felbomlik. 
 
8. Az Előfizetői Kártya jogtalan eltulajdonítása vagy elvesztése esetén a felismeréstől számított 14 nap áll rendelkezésére az 
Előfizetői (SIM) Kártya pótlásának kezdeményezésére a Szolgáltatónál a kedvezmény elvesztése nélkül.  A SIM átvételét 
követően Előfizető kötelezettsége annak haladéktalan aktiváltatása a Szolgáltatóval. Fentiek Előfizető érdekkörében felmerülő 
okból történő elmulasztásának következménye  a kedvezmény elvesztése és a kötbérfizetési kötelezettség beállta.. Az 
Előfizetői Kártya pótlása – a mindenkori Díjszabás alapján – térítés ellenében történik. Amennyiben a kártya pótlása a 
megadott időtartamon belül nem történik meg és az érintett mobiltelefon előfizetés adott Paletta csomagkedvezmény kötelező 
eleme, úgy a Paletta csomagkedvezmény felbomlik. a kedvezmény megszűnik. 
 
9. A Paletta csomagkedvezmény igénybevételének akciós tartama alatt az egyes Paletta csomagkedvezmények (Paletta M 
100, M 200, L 100, L200 csomagkedvezmény) közötti váltásra bármely irányban, az Előfizetőnek az igény műszaki 
teljesíthetőségének függvényében van lehetősége. Csomagváltás esetén a folyamat akkor zárul le, amikor mind a 4 
szolgáltatáselem, illetve díjcsomag esetében megtörténik a csomagváltás. A váltás havonta egy alkalommal lehetséges.  
 
Értesítések  
Az Előfizetők a Paletta csomagkedvezménybe bevont vezetékes telefon előfizetés, illetve a bevont Telekom mobiltelefon 
előfizetés hívószámaira küldött SMS-ben kapnak értesítést az alábbi esetekben: a Paletta csomagkedvezmény aktiválása, a 
Paletta csomagkedvezmények közötti váltás, a Paletta csomagkedvezmény megszűnése, a Paletta csomagkedvezménybe új 
előfizetés bevonása, a Paletta csomagkedvezményből előfizetés kivonása. Amennyiben a Telekom otthoni telefon nem 
alkalmas SMS üzenet fogadására, az értesítés telefonhívás alapján az előfizető részére beolvasott hangüzenetként kerül 
elküldésre.  
 
A Paletta csomagkedvezmény megszűnésének esetei 
1. A Paletta csomagkedvezmény igénybevételére vonatkozó szerződést a csomagkedvezmény bármely tagja, 8 napos 
felmondási határidővel, bármikor felmondhatja, a részes szolgáltatásokra, díjcsomagokra vonatkozó szerződések felmondása 
a szerződés tartamától függ, az ezen szolgáltatásokra vonatkozó egyedi előfizetői szerződés rendelkezései szerint.. 
Amennyiben a Paletta csomagkedvezményben részes kötelező elemek valamelyike kerül megszüntetésre, az a teljes Paletta 
csomagkedvezmény megszűnésével jár, melyről az összes csomagkedvezmény tag SMS-ben értesítést kap. 
 
2. Amennyiben a Paletta csomagkedvezményben részt vevő szolgáltatások bármelyikére vonatkozóan számlatartozás miatt a 
szolgáltatás korlátozására kerül sor, a Paletta csomagkedvezmény felbomlik és a Paletta kedvezmény megszűnik. A 
csomagkedvezmény megszűnéséről a csomagban részes előfizetők SMS-ben értesítésre kerülnek. 

 
3.12 Hívószám kijelzés állandó tiltása - Lezárva: 2015. július 1. 
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Hívószám kijelzés állandó tiltása: Üzemeltetői beállítás az előfizető írásos nyilatkozata alapján, amellyel a hívó hívószámáról 

kezdeményezett minden hívásra a kijelzés letiltását továbbítja a telefonközpont. 

 

Díjazás: díjmentes 

 
4. Lezárt közvetítő választó csomagok 
 

4.1 Csevegő Partner (közvetítő előválasztó) díjcsomag - Lezárva: 2013. augusztus 1. 
 
Szerződéskötési feltételek 
 A díjcsomagnak külön havidíja nincs. 
 A hozzáférési szolgáltatójánál analóg fővonallal, ikervonallal, GSM-RLL hozzáféréssel, ISDN2 vagy ISDN 30 csatlakozással 

rendelkező előfizetők vehetik igénybe. 
 A hozzáférést biztosító szolgáltatónál nem ütközik műszaki korlátba a szolgáltatás igénybevétele (Ehhez a 

Társszolgáltatóval való egyeztetés szükséges). 
 Az ügyfél minden hívásirányba a Magyar Telekom által kínált szolgáltatásokat veszi igénybe, azaz a Magyar Telekomot 

választja szolgáltatójául, amíg a díjcsomag-szerződést fel nem bontják. 
 A hozzáférést biztosító szolgáltatónál nincs korlátozva az előfizető vonalának forgalma (pl. díjtartozás miatti kizárás, 

üzemszünet, híváskorlátozás - híváskorlátozott irányokban a szolgáltatás nem vehető igénybe). 
 A hozzáférést biztosító szolgáltatóval összekapcsolási szerződése van a Magyar Telekomnak. 
 Az ügyfél nem rendelkezik olyan termékkel, szolgáltatással, amely nem használható a Csevegő Partner díjcsomag 

igénybevételével. 
 Privát kék és zöld számokra a díjcsomag nem rendelhető meg. 
 
A Csevegő Partner (közvetítő előválasztó) díjcsomagra vonatkozó szerződés érvényességi ideje alatt az előfizető egyéb, a 
szolgáltató által nyújtott díjcsomag egyidejű használatára nem jogosult.  
 
Az Előfizető minden helyi, helyközi I, helyközi II., belföldi távolsági, nemzetközi és vezetékes - mobil hívásirányba bonyolított 
hívás után 30% kedvezményre jogosult csúcsidőben és csúcsidőn kívül.  
 
A jelen pont szerinti kedvezmény kizárólag beszédforgalomra vonatkozik. A tartásidő alapú kedvezmény nem vonatkozik a 
kapcsolási díjra.  
Minden belföldi és nemzetközi hívásirányba bonyolított hívása esetén a Szolgáltató az alábbi táblázatok szerinti forgalmi 
díjakat érvényesíti. 
 

Díjcsomag díjai (Ft)  

A díjcsomagért külön fizetendő havidíj - 

Forgalmi limit - 

Kapcsolási díj 5,00 

Percdíjak  

Hívásirány Csúcsidő Csúcsidőn kívül 

Helyi, helyközi I.  

Magyar Telekom 11,28 5,64 

Egyéb szolgáltató 1 12,45 6,52 

Egyéb szolgáltató 2 13,22 7,31 

Helyközi II.  

Magyar Telekom 27,51 11,43 

Egyéb szolgáltató 1 24,02 12,31 

Egyéb szolgáltató 2 24,81 13,09 

Belföldi III.  

Magyar Telekom 30,48 15,24 

Egyéb szolgáltató 1 31,64 16,12 
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Díjcsomag díjai (Ft)  

Egyéb szolgáltató 2 32,43 16,90 

Mobil telefonok hívása  

Telekom mobil  70,29 47,43 

Telenor 76,20 48,26 

Vodafone 77,47 57,15 

Nemzetközi irányú díjak (Ft)  

Kapcsolási díj 5,00 

Nemzetközi díjzónák percdíjai Csúcsidő Csúcsidőn kívül 

1. díjzóna 57,15 57,15 

2. díjzóna 68,58 68,58 

3. díjzóna 83,82 83,82 

4. díjzóna 118,11 118,11 

5. díjzóna 129,54 129,54 

6. díjzóna 148,59 148,59 

7. díjzóna 167,64 167,64 

8. díjzóna 220,98 220,98 

9. díjzóna 274,32 274,32 

10. díjzóna 415,29 415,29 

11. díjzóna 990,60 990,60 

 
A csomagra kötött szerződés keretében a közvetítőválasztás nem alkalmazható: a 06-40, 06-41, 06-51, 06-71, 06-80, 06-90, 
06-91, illetve 00-800-as és 00-882-es hívásokra. 

 


