BUSINESS NET MOBILINTERNET DÍJCSOMAGOK
A 4G-képes* Business Net mobilinternet díjcsomagok olyan üzleti mobildíjcsomagok mellé vehetők igénybe, melyek mobilinternetezési
lehetőséget nem biztosítanak, továbbá külön SIM kártyán, önálló díjcsomagként is elérhetők, így a táblagépes és notebook-os mobilinternetezésre is használhatók.
*Az előfizető által tapasztalt sebességérték függ a megfelelő képességű, az adott technológiát támogató készülék meglététől és attól, hogy az adott ponton támogatja-e a hálózat azt a sebességet, valamint a
rádiós és forgalmi körülményektől is.belül és belföldi vezetékes irányba lebeszélhető, a fennmaradó összeg fedezi az internet további költségeit.

BUSINESS NET M

BUSINESS NET L

BUSINESS NET XL

BUSINESS NET XXL

BUSINESS NET XXXL

7 GB

12 GB

25 GB

45 GB

70 GB

Havi díj,
nettó (bruttó) Ft

3360 Ft

5200 Ft

7730 Ft

13 800 Ft

22 080 Ft

Kínált le- és feltöltési
sávszélesség, Mbit/s

30/10

30/10

150/50

150/50

150/50

Benne foglalt
belföldi
adatmennyiség

(bruttó 4267 Ft)

(bruttó 6604 Ft)

(bruttó 9817 Ft)

(bruttó 17 526 Ft)

(bruttó 28 042 Ft)

Túlforgalmazás esetén a le- és feltöltési sávszélesség legfeljebb 128 kbit/s. A garantált le- és feltöltési sávszélesség 0 Mbit/s minden díjcsomag esetében.

EGYEDI FORDULÓNAP SZERINTI HAVI ADATFORGALOM-MÉRÉS
A Business Net mobilinternet csomagokban foglalt adatmennyiség az adott hónap egyedileg meghatározott fordulónapjától a következő
hónap azonos napjáig forgalmazható le, így a hónap eleje és vége közötti időszakot érintő számlázási ciklus, valamint az adatforgalom
mennyiségének mérése eltér egymástól. A Szolgáltató a fordulónap egyoldalú megváltoztatásának jogát fenntartja.

ADATFORGALMI ÉRTESÍTŐ
A szolgáltatás díjmentesen és automatikusan tájékoztató üzenetet küld Önnek sms-ben, ha a díjcsomagjának havi díjában foglalt
adatmennyisége 80%-át, illetve 100%-át felhasználta.
A Business Net és Üzleti Mobilnet díjcsomagok közül egyszerre csak egy lehet aktív, - a készülékek APN beállításától függetlenül - ezen
díjcsomagokkal egyaránt elérhetőek a WAP tartalmak és az Internet. Az APN alapú számlázás megszűnik, a továbbiakban a számlázás
alapját az igénybe vett mobilinternet díjcsomag határozza meg.

MEGRENDELÉS
Üzleteinkben, ügyfélmenedzseren keresztül, a 1435-ös telefonos ügyfélszolgálati számon és e-mailben.

