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Virtualoso Fax2Email szolgáltatás díjazása 

Előfizetési díjak 

Előfizetési díjakElőfizetési díjakElőfizetési díjakElőfizetési díjak    Nettó (Ft)Nettó (Ft)Nettó (Ft)Nettó (Ft)    

Vezetékes hálózatVezetékes hálózatVezetékes hálózatVezetékes hálózat    TTTT----Mobile hálózatMobile hálózatMobile hálózatMobile hálózat    

Alapszolgáltatás: Fax fogadás / küldés 
lehetősége ügyfelenként – egy csatornát 
tartalmaz1 

1800 Ft/hó 1800 Ft/hó 

Addicionális csatornák havidíja: 

Csatorna felhasználható: 

� több egy idejű faxok fogadása 

� hanghívás fogadás faxhívás mellett 

� kimenő hívás hangrögzítésének 

kezdeményezése 

2900 Ft/db/hó 2900 Ft/db/hó 

Új Fax szám havidíja (egyedi behívószám) 290 Ft/db/hó Csak új SIM kártya vásárlásával 

VoiceCenter (automata hívásmenü) 
szolgáltatás kiterjesztés 

2900 Ft/hó 2900 Ft/hó 

Hangrögzítés havidíja rögzítőként2 5000 FT/db/hó 5000 FT/db/hó 
1 Csatorna felhasználható egyidejű fax vagy hanghívás fogadására egyaránt. 
2 Egy hangrögzítő felhasználható egy dedikált számra érkező hívások hangrögzítésre, illetve arról a számról indított kimenő 

hívások rögzítésére egyaránt. Vagyis egy havidíj ellenében egy telefonszám ki- illetve bemenő hívásainak rögzítése megoldható. 

Hívás/fax fogadási forgalmi díjak 

A fax, illetve a beszédhívások Fax2Email (VoiceCenter) rendszerben történő fogadáshoz, meglévő szám megtartása esetén, 

hívásátirányítás aktiválása szükségeltetik a VoiceCenter központi számra. Ezen átirányítások díja díjmentes, amennyiben a Magyar 

Telekom vezetékes hálózatából a hívásátirányítás a 17135 rövid számra történik, vagy a T-Mobile hálózatból a +36 30 802 7500 

számra. Minden egyéb esetben az átirányítandó telefonszám díjcsomagjában szereplő átirányítási díjai érvényesek. 

Hanghívás továbbítási forgalmi díjak 

Forgalmi díjakForgalmi díjakForgalmi díjakForgalmi díjak    Nettó percdíjak (Ft)Nettó percdíjak (Ft)Nettó percdíjak (Ft)Nettó percdíjak (Ft)    

VoiceCenter megvalósításVoiceCenter megvalósításVoiceCenter megvalósításVoiceCenter megvalósítás    Vezetékes hálózatVezetékes hálózatVezetékes hálózatVezetékes hálózat    TTTT----Mobile hálózatMobile hálózatMobile hálózatMobile hálózat    

hálózaton belüli hívásokra 0 0 
hálózaton kívüli vezetékes hívásokra 6,9 8 
hálózaton kívüli mobilhívásokra 34 22 (Telenor, Vodafone) 
Visszahívás kérés SMS küldésénVisszahívás kérés SMS küldésénVisszahívás kérés SMS küldésénVisszahívás kérés SMS küldésén3333    15 (Ft/db)15 (Ft/db)15 (Ft/db)15 (Ft/db)    15 (Ft/db)15 (Ft/db)15 (Ft/db)15 (Ft/db)    

Nemzetközi zónákNemzetközi zónákNemzetközi zónákNemzetközi zónák    
4444    

Nemzetközi 1. 20 20 
Nemzetközi 2. 28 28 
Nemzetközi 3.-10. 60 60 
Nemzetközi 11. 270 270 

3 Csak VoiceCenter opció megvásárlása esetén. 

Faxküldés forgalmi díjak 

FFFForgalmi díjakorgalmi díjakorgalmi díjakorgalmi díjak    Nettó percdíjak (Ft)Nettó percdíjak (Ft)Nettó percdíjak (Ft)Nettó percdíjak (Ft)    

Vezetékes hálózatba 6,9 
Mobil hálózatba 34 
Nemzetközi hálózatbaNemzetközi hálózatbaNemzetközi hálózatbaNemzetközi hálózatba    

4444    

Nemzetközi 1. 20 
Nemzetközi 2. 28 
Nemzetközi 3.-10. 60 
Nemzetközi 11. 270 

4 Az egyes országok nemzetközi zónabesorolását a Telefonszolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Bázis 

díjcsomagnál szereplő leírása tartalmazza (ÁSZF Függelék V. fejezet 2.1.5 pont). 


