Tájékoztató
a Telekom üzleti
mobildíjcsomagjairól
és informatikai
szolgáltatásairól

Kiadványunkban szereplő árak, feltételek 2013. június 1-jétől visszavonásig érvényesek.
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Az üzleti mobildíjcsomagok kizárólag adószámmal rendelkező, cégbíróságon bejegyzett
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és nyilvántartásba vett más szervezetek
(nem természetes személyek) részére elérhető, a díjcsomagra és a hozzá kapcsolódó
kedvezményekre vonatkozó kisvállalkozói keretszerződés megkötésével igénybe vehető
díjcsomagok.

Az üzleti díjcsomagokra vonatkozó általános rendelkezések:
¦	Az egyes üzleti díjcsomagok magyarországi Telekom előfizetéssel és 2 éves hűségnyilatkozattal
vehetők igénybe.1
¦	A Business Net mobilinternet csomagok hűségnyilatkozat vállalása nélkül is igénybe vehetők, kivéve,
amennyiben az előfizető további díjcsomag- vagy egyéb kedvezményt (pl. készülékkedvezmény)
vesz igénybe.
¦	A Szolgáltató az Előfizető azonos díjcsomag csoportba bevont előfizetéseit a rendszerében egy
folyószámlán tartja nyilván. Az Előfizető a „Tájékoztató a Telekom üzleti mobildíjcsomagjairól
és informatikai szolgáltatásairól” kiadványban szereplő díjcsomag csoportok közül egy időben,
egy folyószámlán, egy üzleti díjcsomag csoport igénybevételére jogosult. Az üzleti díjcsomag
csoportra vonatkozó jogosultságot nem zárja ki a 2009.01.01. előtt aláírt hatályos megállapodás.
Ennek értelmében az Előfizető a „Tájékoztató a Telekom üzleti mobildíjcsomagjairól és informatikai
szolgáltatásairól” kiadványban szereplő üzleti díjcsomag csoportok közül egy időben igénybe vehet
egy élő és egy lezárt díjcsomag csoportot is. Ebben az esetben azok külön folyószámlán kerülnek
nyilvántartásra.
¦	Amennyiben az Előfizető az általa üzemeltetett aktív előfizetések száma alapján az igénybe
vett üzleti díjcsomagban kedvezményre jogosult, úgy a kedvezmény iránti igényét jeleznie kell
személyesen a T-Pontokban, Partner üzleteinkben vagy telefonon, a Telekom magyarországi
mobil és a Telekom belföldi vezetékes hálózatokból díjmentesen hívható 1435-ös ügyfélszolgálati
hívószámon.
¦	Az üzleti díjcsomagokra vonatkozó egyes, jelen üzleti díjszabásban nem szereplő szolgáltatások
díjai megegyeznek a Szolgáltató mindenkori Partner 4 díjcsomagjának díjaival, ÉnCégem díjcsomag
csoport esetén a mindenkori Partner 3 díjcsomagjának díjaival, kivéve az emelt díjas, illetve a külön
hívószámon elérhető szolgáltatásokat, melyek esetében a publikus Díjszabásban meghatározott
díjak az irányadóak.
¦	Az üzleti díjcsomagok részt vesznek a Szolgáltató Kapcsolat Programjában, megtartják
a kisvállalkozói megállapodás megkötéséig gyűjtött beváltható pontokat, azonban új pontokat –
Partner 4 Profi Kedvezmény kivételével – már nem gyűjtenek.
¦	Az üzleti díjcsomagokkal nem vehető igénybe a TE+ÉN szolgáltatás, a csoportos kedvezmény,
a Kapcsolat Program időszakos tarifakedvezményei a Prémium NET kedvezmény kivételével,
továbbá nem kapcsolható hozzájuk Aranytárskártyás előfizetés. A kisvállalkozói megállapodás
megkötéséig aktivált Aranytárskártyás adatelőfizetések megmaradnak.

Mobilinternet díjcsomagok

Mobilinternet díjcsomagok

Üzleti díjcsomagokhoz különböző mobilinternet díjcsomagok és szolgáltatások vehetők igénybe, ez
alól kivételt képeznek az ÉnCégem díjcsomagok, amelyek mellé kizárólag a Business Net mobilinternet
díjcsomagok vehetők igénybe. A Business Net M-XXXL díjcsomagokkal a 4G/LTE 1800 hálózaton is
elérhető az internetszolgáltatás.

BlackBerry® Instant E-mail szolgáltatások
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Internetezést, WAP-ozást és a web'n'walk használatát biztosító díjcsomagok

A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás tartalmaz 1 GB belföldi adatforgalmat a BlackBerry. net apn-en
keresztül. Az integrálható külső e-mail címek darabszáma (pl. t-email, freemail, stb.) maximum 10 db, az
OS7.1 vagy annál alacsonyabb verziószámú operációs rendszerrel rendelkező BlackBerry készülékek
esetén.

Az árak nettó árak.

Az árak nettó árak.

Mobilinternet
díjcsomagok
Benne foglalt adatforgalom
Havi díj (nettó Ft)

Business Net M

Business Net L

Business Net XL

7 GB

12 GB

25 GB

2920 Ft (bruttó 3708,40 Ft)

4520 Ft (bruttó 5740,40 Ft)

6720 Ft (bruttó 8534,40 Ft)

0 Ft

Túlforgalmazási díj
Túlforgalmazás esetén a le- és
feltöltési sebesség legfeljebb*

Mobilinternet
díjcsomagok
Benne foglalt adatforgalom
Havi díj (nettó Ft)

128 kbit/s

Túlforgalmazás esetén a le- és
feltöltési sebesség legfeljebb*

128 kbit/s

Business Net XXL

Business Net XXXL

45 GB

70 GB

12 000 Ft (bruttó 15 240 Ft)

19 200 Ft (bruttó 24 384 Ft)
0 Ft

128 kbit/s

Belépési díj
BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás havi díja
BlackBerry Instant E-mail belföldi forgalmi díj

0 Ft
1677,16 Ft (bruttó 2130 Ft)
Díjmentes*

A BlackBerry® Instant E-mail internetelérést biztosító csomaggal együtt (nettó Ft)

128 kbit/s

Túlforgalmazási díj

A BlackBerry® Instant E-mail internetelérést biztosító csomag nélkül (nettó Ft)

128 kbit/s

Belépési díj
BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás havi díja
BlackBerry Instant E-mail belföldi forgalmi díj
Választott net vagy mobilinternet csomag havi és forgalmi díja

0 Ft
866,14 Ft (bruttó 1100 Ft)
Díjmentes*
Tetszőlegesen választható net vagy mobilinternet csomag szerint**

* A szolgáltatás használatakor, ha az Előfizető bármely 3 egymást követő hónapban 1 GB-ot meghaladó adatforgalmat generál, a blackberry.net apn-en keresztül, a
Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja vagy felmondja az előfizetői szerződést. A korlátozás az előfizetéshez kapcsolódó más net/mobilinternet csomagokat nem érinti.
** A választható mobilinternet csomagok és mobilinternet adatdíjcsomagok listáját a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A BlackBerry® Instant E-mail szolgáltatás ÉnCégem díjcsomaggal (nettó Ft)
Belépési díj
BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás havi díja**
BlackBerry Instant E-mail belföldi forgalmi díj

0 Ft
866,14 Ft (bruttó 1100 Ft)
Díjmentes*

* A szolgáltatás használatakor, ha az Előfizető bármely 3 egymást követő hónapban 1 GB-ot meghaladó adatforgalmat generál, a blackberry.net apn-en keresztül, a
Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja vagy felmondja az előfizetői szerződést. A korlátozás az előfizetéshez kapcsolódó más net/mobilinternet csomagokat nem érinti.
**ÉnCégem díjcsomag Business Net opció esetén a havi díj 0 Ft.
A Business Net díjcsomagban foglalt adatmennyiség belföldi forgalmazásra használható fel, a romaing helyzetben bonyolított adatforgalmazásért a díjszabás szerinti díj fizetendő.
Az Előfizető kérésére Business Net M, Business Net L, Business Net XL, Business Net XXL vagy Business Net XXXL díjcsomag aktiválására vagy díjcsomagra váltásra
naptári hónaponként egyszer van lehetősége díjmentesen. Szolgáltató minden további díjcsomagváltás vagy újraaktiválás után a választott díjcsomag havi díjával
azonos mértékű aktiválási díjat számít fel a Díjszabás szerint.A Business Net mobilinternet díjcsomagokban garantált le- és feltöltési sebességgel igénybe vehető
adatforgalom a hónap egyedileg meghatározott fordulónapjától a következő hónap azonos napjáig használható fel. A fordulónap a Szolgáltató által objektív módon
kijelölt nap. A fordulónapról Szolgáltató írásban vagy SMS-ben tájékoztatja Előfizetőt. A Szolgáltató a fordulónap egyoldalú megváltoztatásának jogát fenntartja.		
			
A kínált le- és feltöltési sebesség és a garantált sebesség elérhetősége elsődlegesen az adott lefedettségi területen elérhető technológiáktól és az előfizető által használt
eszköztől függ.
Az egyes technológiákhoz a Szolgáltató hálózatában a következő névleges sebességek tartoznak:
3G/HSDPA/HSUPA: technológiára jellemző névleges sebességek: letöltés: 7,2 Mbit/s, feltöltés 1,4 Mbit/s. 3G/HSPA+ technológiára jellemző névleges sebességek:
letöltés: 21 Mbit/s, feltöltés 5,7 Mbit/s. LTE 1800 technológiára jellemző névleges sebességek: letöltés: 60 Mbit/s, feltöltés 22 Mbit/s.
Az előfizető által tapasztalt sebességérték függ a megfelelő képességű, az adott technológiát támogató készülék meglététől, az adott ponton elérhető hálózattól, továbbá
a rádiós és forgalmi körülményektől. A kínált le- és feltöltési sebesség Business Net M-L mobilinternet csomagok esetében: letöltés 21,0 Mbit/s, feltöltés 5,7 Mbit/s;
Business Net XL-XXXL mobilinternet csomag esetében: letöltés 60,0 Mbit/s, feltöltés 22, Mbit/s. A garantált le- és feltöltési sebesség 2G/3G/HSDPA/HSUPA és
HSPA+/4G/LTE 1800 mobilhálózatokon 0 Mbit/s minden díjcsomag esetében.
A Szolgáltató a 2G/GPRS és a 3G/HSDPA/HSUPA és HSPA+/4G/LTE 1800 le-és feltöltési sebesség célértékeket az Ügyfélszolgálatán és Internet honlapján
(www.t-mobile.hu) elérhető T-Mobile lefedettségi térképeken jelzett területeken biztosítja.
A Business Net mobilinternet díjcsomagok közül egyszerre csak egy csomag lehet aktív, - a készülékek APN beállításától függetlenül - ezen mobilinternet
díjcsomagokkal egyaránt elérhetők a WAP tartalmak és az internet. Az APN alapú számlázás megszűnik, a továbbiakban a számlázás alapját az igénybe vett
mobilinternet díjcsomag határozza meg.
* A Business Net díjcsomagokban túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagokban bennefoglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke
legfeljebb 128 kbit/s a következő fordulónapig.

A BlackBerry® Instant E-mail 3 szolgáltatás (nettó Ft)
Belépési díj
BlackBerry Instant E-mail 3 szolgáltatás havi díja
BlackBerry Instant E-mail 3 belföldi forgalmi díj

0 Ft
543,30 Ft (bruttó 690 Ft)
Díjmentes*

* A szolgáltatás használatakor, ha az Előfizető bármely 3 egymást követő hónapban 1 GB-ot meghaladó adatforgalmat generál, a blackberry.net apn-en keresztül, a
Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja vagy felmondja az előfizetői szerződést. A korlátozás az előfizetéshez kapcsolódó más net/mobilinternet csomagokat nem érinti.

A BlackBerry Instant E-mail 3 szolgáltatás tört havi számlázású és 1 GB belföldi adatforgalmat
biztosít a BlackBerry.net APN-en. A szolgáltatás kizárólag ÉnCégem és Dualo típusú díjcsomagokhoz
vehető igénybe. Az integrálható külső e-mail címek darabszáma (pl. t-email, freemail, stb.) maximum 3 db.
Nem támogatja a BlackBerry Protect szolgáltatás igénybevételét.

Internet és hang díjcsomagok

ÉnCégem

ÉnCégem
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ÉnCégem díjcsomag csoport
Az ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkkal személyre szabott megoldásokat kínálunk
üzleti ügyfeleinknek, melyek rugalmasan alakíthatóak, a havi díjnak megfelelő összeg
díjcsomagtól függő mértékben, meghatározott irányokban mobiltelefonálásra és
mobilinternetezésre is felhasználható.
ÉnCégem díjcsomag havi díjai
Leforgalmazható kedvezmény
(nettó Ft)27

Havi díjak (nettó Ft)
Díjcsomag
1900 Ft (bruttó 2413 Ft)
3000 Ft (bruttó 3810 Ft)

Business Net M
(7 GB)
4900 Ft (bruttó 6223 Ft)
6000 Ft (bruttó 7620 Ft)

Business Net L
(12 GB)
6700 Ft (bruttó 8509 Ft)
7800 Ft (bruttó 9906 Ft)

1900 Ft (bruttó 2413 Ft)
3000 Ft (bruttó 3810 Ft)

6000 Ft (bruttó 7620 Ft)

9000 Ft (bruttó 11 430 Ft)

10 800 Ft (bruttó 13 716 Ft)

6000 Ft (bruttó 7620 Ft)

Net2Go
ÉnCégem Start
ÉnCégem
ÉnCégem
Prémium

ÉnCégem díjcsomag havi díjai
Leforgalmazható kedvezmény
(nettó Ft)27

Havi díjak (nettó Ft)
Díjcsomag
ÉnCégem Start
ÉnCégem
ÉnCégem
Prémium

Business Net XL
(25 GB)
9000 Ft (bruttó 11 430 Ft)
10 200 Ft (bruttó 12 954 Ft)

Business Net XXL
(45 GB)
14 800 Ft (bruttó 18 796 Ft)
15 800 Ft (bruttó 20 066 Ft)

Business Net XXXL
(70 GB)
22 000 Ft (bruttó 27 940 Ft)
23 000 Ft (bruttó 29 210 Ft)

1900 Ft (bruttó 2413 Ft)
3000 Ft (bruttó 3810 Ft)

13 200 Ft (bruttó 16 764 Ft)

18 600 Ft (bruttó 23 622 Ft)

25 800 Ft (bruttó 32 766 Ft)

6000 Ft (bruttó 7620 Ft)

ÉnCégem díjcsomag használati díjai
Díjcsomag

Hálózaton belül

Percdíjak (nettó Ft)
Belföldi vezetékes
hálózatba

Más mobilhálózatba

ÉnCégem Start

22 Ft (bruttó 27,94 Ft) 22 Ft (bruttó 27,94 Ft) 26 Ft (bruttó 33,02 Ft)

ÉnCégem

14 Ft (bruttó 17,78 Ft)

14 Ft (bruttó 17,78 Ft)

ÉnCégem Prémium

12 Ft (bruttó 15,24 Ft)

12 Ft (bruttó 15,24 Ft) 18 Ft (bruttó 22,86 Ft)

Hangposta hívások

20 Ft (bruttó 25,40 Ft)

SMS (nettó Ft / db)

Net2Go forgalmi díj
(nettó Ft / 10 kB)

26 Ft
(bruttó 33,02 Ft)
20 Ft
(bruttó 25,40 Ft)
18 Ft
(bruttó 22,86 Ft)

0,06 Ft
(bruttó 0,08 Ft)
0,06 Ft
(bruttó 0,08 Ft)
0,06 Ft
(bruttó 0,08 Ft)

0 Ft

ÉnCégem üzleti díjcsomagokhoz hozzárendelhető Telemátrix
szolgáltatás opciók15 (nettó Ft)
Csoporton belüli híváskedvezmény havi díja előfizetésenként
Hívások percdíja csoporton belül 5c, 24
Bejövő hívások szűrése havi díj
Kimenő hívás szűrése havi díj
Limitfigyelés havi díj
Módosítások díja 23
Telemátrix séma vagy csoport létrehozása/törlése/módosítása ügyintéző
közreműködésével műveletenként
Telemátrix SIM-ek paraméterezése, sémához vagy csoporthoz rendelése/
eltávolítása ügyintéző közreműködésével minden megkezdett 10 SIM-enként

A Business Net internetszolgáltatás opcióba foglalt internetforgalmi keretek belföldi forgalmazásra használhatók fel, a külföldi internetroaming-forgalomért a díjszabás
szerinti díj fizetendő. A Business Net szolgáltatásokról részletes információ a 29. oldalon található.
Az ÉnCégem díjcsomagok esetében a hivatkozott M, L, XL, XXL, XXXL díjcsomagok alatt a Business Net M, L, XL, XXL, XXXL internetszolgáltatás opcióval rendelkező
ÉnCégem díjcsomagok értendők.

200 Ft (bruttó 254 Ft)
200 Ft (bruttó 254 Ft)

A csoporton belüli híváskedvezmény igénybevétele esetén az opcióba valamennyi ÉnCégem díjcsomagban lévő előfizetés bevonása szükséges.

ÉnCégem üzleti díjcsomagokhoz hozzárendelhető Telemátrix All
inclusive szolgáltatás opció15 (nettó Ft)
Telemátrix All inclusive szolgáltatás havi díja előfizetésenként
Telemátrix Csoporton belüli SMS díja
Bejövő hívás szűrése havi díj
Kimenő hívás szűrése havi díj
Limitfigyelés havi díj
Kedvezményes vezetékes körzet havi díja
Kedvezményes vezetékes körzet percdíja
Patnercég opció havi díja
Partnercég opcióval hívott szám percdíja 22
Módosítások díja 23
Telemátrix séma vagy csoport létrehozása/törlése/módosítása ügyintéző
közreműködésével műveletenként
Telemátrix SIM-ek paraméterezése, sémához vagy csoporthoz rendelése/
eltávolítása ügyintéző közreműködésével minden megkezdett 10 SIM-enként
Telemátrix számlák szolgáltatás

400 Ft (bruttó 508 Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
25% kedvezmény a belföldi vezetékes percdíjból
0 Ft
6,40 Ft (bruttó 8,128 Ft)
300 Ft (bruttó 381 Ft)
200 Ft (bruttó 254 Ft)
200 Ft (bruttó 254 Ft)
0 Ft

Telemátrix opciók úgy vehetők igénybe, hogy azok a díjcsomagot használó valamennyi előfizetésre egy időben aktiválásra kerülnek.
All inclusive szolgáltatáscsomag opció igénybevételi feltétele a Cégcsoporton belüli híváskedvezmény szolgáltatás megléte.
A díjcsomag csoportban a Virtuális csoporttag és Magánszámla szolgáltatások nem értelmezhetőek.

A számlázási egység egy másodperc, minden megkezdett egység díjköteles.
Business Net internetszolgáltatás opció esetében a szolgáltatás opcióban foglalt internetforgalom felhasználása után a szolgáltató legfeljebb 128 kbit/s le- és feltöltési
sebességet biztosít a számlázási ciklus végéig.

400 Ft (bruttó 508 Ft)
0 Ft
400 Ft (bruttó 508 Ft)
0 Ft
200 Ft (bruttó 254 Ft)
300 Ft (bruttó 381 Ft)

Tandem kártya szolgáltatás opció havi díja (nettó Ft)
Havi díj*

400 Ft (bruttó 508 Ft)

*SIM kártyánként értendő.
Az ÉnCégem díjcsomagban a Tandem szolgáltatás két kártyás (MultiSIM) működést biztosít. Ennek keretében a Tandem kártyával bonyolított adatforgalom a fő kártya
egyenlegén jelentkezik. Díjazása a díjcsomagban meghatározott tarifák szerint történik. A díjcsomagban elérhető leforgalmazhatósági kedvezményt a két kártya
együttesen használhatja fel, a használat sorrendjében.
Az ÉnCégem díjcsomagban elérhető forgalmidíj-mentes netszolgáltatások esetén a sávszélesség-szűkítés együttesen mindkét kártyára érvényesül.
A kártya alkalmas SMS-küldésre és -fogadásra, ekkor a küldött üzenetet a Tandem kártya hívószámáról küldi, és azon is fogadja.
A Tandem kártyával hang szolgáltatások, valamint Autóskártya szolgáltatás nem vehetők igénybe.
A Tandem kártyával a Duo TV szolgáltatás elérhető a T-Mobile utólag fizetett (havidíjas) szolgáltatásra vonatkozó díjszabása 4.4.1.1 Duo TV pontja alapján, azzal, hogy
ahol a Díjszabás DuoNet SIM-et említ, ott Tandem SIM-et kell érteni.

Telemátrix szolgáltatásleírások

Telemátrix

A Telemátrix egy olyan virtuális magánhálózatot megvalósító szolgáltatás, amely a szolgáltatásba bevont
előfizetésekhez* csoporton belüli kedvezményes tarifát, csoportkommunikációs szolgáltatásokat és
internetes adminisztrátori felületet biztosít.
Az adminisztrációs felület – mely a Telemátrixra szerződést kötött ügyfél számára rendelkezésre áll,
és amely a My T-Systems ügyfélportál része – a következőképpen érhető el: http://www.t-systems.hu/
mytsystems, vagy közvetlenül a https://telematrix.t-systems.hu/tmx/ internetes oldalon.

technikailag a hívószám után tárcsázott kódsorozat (postfix) használatával vagy pedig egy előre definiált
listával történik.
Az SMS, MMS, átirányított és hangpostából indított hívások, valamint a hangposta és a faxposta
felhívásának díja mindig céges számlára kerül.
A magán és céges forgalmak elkülönítésére a következő 4 lehetőség áll rendelkezésre:

A szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a Telemátrix szolgáltatás adott előfizetésen aktív
legyen.
Az alábbi szolgáltatások aktiválása, módosítása, törlése és szükséges beállításai elvégezhetők:
¦	
az előfizető által a Telemátrix webes felületén díjmentesen. A téves beállításokért társaságunk
felelősséget nem vállal.
¦	
ügyintéző közreműködésével díjfizetés ellenében. Ez a szolgáltatás a T-Pontokban, Partner
üzleteinkben vagy a 1435-ös ügyfélszolgálati számon igényelhető.

Belső szám**
A Telemátrix szolgáltatásba bevont Telekom előfizetésekhez* belső számokat lehet rendelni, melyeken a
„hagyományos” formátumtól eltérően is hívhatják egymást a bevont hívószámok. A belső számok 2 jegyű
előhívóból és 3 vagy 4 jegyű rövid számból állnak. Az előhívó és a rövid szám együtt adja a belső számot.
Bármely bevont csoporttaghoz bármely belső számot hozzá lehet rendelni, mely nem ütközik általános
korlátozásba (pl. segélyszám), illetve még nincs hozzárendelve valamely előfizetéshez.

Partnercég opció
A Partnercég opcióval a Telemátrix szolgáltatást használó cégnek lehetősége van a leggyakrabban hívott
partnereit kedvezményes tarifával hívni. A cég Telemátrix szolgáltatásba bevont valamennyi előfizetése
ugyanazt a legfeljebb 5 db hívószámot hívhatja a Partnercég opció kedvezményes tarifájával.
A kedvezmény kizárólag a belföldi Telekom mobilhívószámok beállítása esetén jár.
Az opcióba bevont hívószámok bármikor változtathatók. Partnerszám hozzáadása – az 5 db-os korlát
betartása mellett – és törlése (az ügyintéző közreműködése esetén annak költségén felül) díjmentes egy
számlázási perióduson belül, kivéve, ha a törölt Partnerszám(ok) helyére olyan új szám(ok) kerül(nek)
beállításra, mely(ek) az adott hónapban még nem volt(ak) beállítva Partnerszámként. Ebben az esetben
– azaz Partnerszám(ok) cseréje esetén – (az ügyintéző közreműködése esetén annak költségén felül)
módosítási díj fizetendő.

Kedvezményes vezetékes körzet
A Telemátrix szolgáltatásra előfizető cégnek lehetősége van hívószámonként egy vezetékes körzet
megjelölésére. A kiválasztott vezetékes körzetszámhoz tartozó telefonszámokat kedvezményes tarifával
hívhatja az adott hívószám.
Körzetet váltani bármikor lehet, de a körzetváltás minden esetben (az ügyintéző közreműködése esetén
annak költségén felül) módosítási díj köteles. A Kedvezményes vezetékes körzet szolgáltatás havi díja a
módosításban érintett összes előfizetésre külön-külön kiszámlázásra kerül.
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Postfixes opció
Hívásindításkor a rendszer megvizsgálja, hogy az adott hívást munkaidőben/kívül, cégzónából/
kívül indítja a hívó fél. Ha a hívott szám engedélyezett a céges lista szerint, a hívás végrehajtódik,
és céges számlára kerül kiszámlázásra. Ha az adott időben, adott helyről a magánhívás postfixszel engedélyezett, úgy a hívószám után postfixet (*#*) tárcsázva a hívás magánhívásként kerül
kiszámlázásra. Egyéb esetben a hívás nem hajtódik végre.

Listás opció
Telemátrix alcsoportba bevont szerződések, beállítástól függően a táblázatban lévő hívási helyzeteket
vehetik fel. Minden állapothoz külön hívásszűrési szabályrendszer fogalmazható meg céges és magán
iránnyal.

Céges
Munkaidőn belül
Munkaidőn kívül
Szabadság

Cégzónán kívül
Engedélyező, tiltó listák
Engedélyező, tiltó listák
Engedélyező, tiltó listák

Cégzónán belül
Engedélyező, tiltó listák
Engedélyező, tiltó listák
Engedélyező, tiltó listák

Cégzónán belül
Engedélyező, tiltó listák
Engedélyező, tiltó listák
Engedélyező, tiltó listák

Amennyiben magánhívások elkülönítésére a Listás opciót választjuk, abban az esetben a rendszer
megvizsgálja, hogy az adott hívás a szabálylista alapján engedélyezett-e vagy sem céges hívásként.
Ha cégesként nem engedélyezett, akkor megvizsgálja, hogy magánhívásként engedélyezett-e a hívás.
Ha igen, akkor a hívás magánként hajtódik végre. Nemzetközi barangolás (roaming) esetén a díjazás az
előfizető (hivatali fél) díjcsomagjának megfelelően történik a hivatali fél kártyájára.

Limit szerinti szétszámlázás
Minden Telemátrixba bevont előfizetés* esetében a cég által szabadon meghatározott összeg feletti
forgalmi díj az előfizetést ténylegesen használó, a Magánszámla szolgáltatásra szerződést kötött
munkatárs részére kerül kiszámlázásra.

Vegyes
A fent ismertetett postfix vagy listás opció és a limit szerinti szétszámlázás együttes működése.
A hónap folyamán a kimenő hívásszűrésnél beállítottak szerint történik a magánszámlára való terhelés,
emellett az előzőleg beállított limit átlépése esetén a hó végi számlaösszegnek a korábban beállított
limit feletti része is átterhelésre kerül.

Telemátrix Magánszámla szolgáltatás
A Telemátrix Magánszámla szolgáltatás opció megrendelése után lehetőség van a céges és magánhívások
elkülönítésére mind a használat, mind a számlázás során. A Magánszámla szolgáltatás célja, hogy a hang-,
fax- és vonalkapcsolt adathívásokat a magán, illetve céges jellegük szerint, továbbá beállított limit felett
a felhasználó két különböző számlára elkülöníthesse. A magán/céges jellegű hívások szétválasztása

Magán
Cégzónán kívül
Engedélyező, tiltó listák
Engedélyező, tiltó listák
Engedélyező, tiltó listák

* A bevont előfizetés alatt kizárólag a Magyar Telekom Nyrt. mobil-előfizetései értendőek.

Telemátrix

Telemátrix
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Kimenő hívások** és SMS forgalom szűrése***

Hívásátadás****

Hívószámonként időszak alapon beállítható, hogy az adott hívás kezdeményezése engedélyezett-e vagy
sem. Ez tovább finomítható a Telemátrix Magánszámla szolgáltatással, miszerint ha a hívás engedélyezett,
akkor az a céges számla vagy a magánszámla terhére kerüljön. A kimenő hívások szűrése funkció
roamingszolgáltatás használata esetén is elérhető. A kimenő hívások szűrései szabály kibővíthető SMS
irányú korlátozással is.

A hívásátadás szolgáltatással az ügyfél összekapcsolhatja két folyamatban levő hívását úgy, hogy a hívást átadó
fél kilép a beszélgetésből, és az összekapcsolt feleket egy telefonbeszélgetésben kapcsolja össze. Ezek után az
átadó fél mobilkészüléke készenléti állapotba kerül. A hívások költségeit mindig a hívó fél állja, és a hívás átadása
után is az eredeti hívást indító fél fizeti az átadott hívás végéig az általa kezdeményezett hívás díját. A Telemátrix
szolgáltatással rendelkező előfizető át tud adni két bármilyen bejövő hívást, egy bármilyen bejövő hívást és egy
általa Telemátrixon belülre indított hívást, illetve két általa Telemátrixon belülre indított hívást.
A hívásátadás folyamata: az egyik hívást tartásba helyezve a másik aktív (fogadott/indított) hívás közben a telefon
menüjéből kiválasztjuk az átadás menüpontot. Ezután a hívásból „kiszállunk”, és a tartásba tett, valamint a második hívás partnere fog a továbbiakban nélkülünk beszélni. Átadott hívás a fent leírt szabályok szerint továbbadható.

Bejövő hívások szűrése
Időszak alapján beállítható előfizetésenként, hogy az adott hívás fogadása engedélyezett-e, vagy
a beállításoknak megfelelően esetleg más belföldi Telekom mobilszámon végződjön a hívás. A bejövő
hívások szűrése akkor is működik, amikor az előfizető külföldön tartózkodik. Minden csoporthoz két lista
adható meg bejövő hívások szűréséhez mind belföldi, mind roaming esetben: az előfizetésen fogadható
hívások listája (hívószámok, tartományok), illetve az előfizetésen nem fogadható, de a cég által egy másik,
a cég tulajdonában levő előfizetésen fogadni kívánt hívások. Bejövő hívások szűrése esetén beállítható,
hogy egy, az előző pontok szerint tiltott hívás az ügyfél által megadott másik hívószámon (magánkártya)
végződjön.
Ez a hívószám kizárólag Telekom magyarországi havi díjas vagy Domino kártya lehet. A bejövő hívások
szűrése szolgáltatás havi díja az összes, a szolgáltatást igénybe vevő előfizetésre kiszámlázásra kerül.

Limittájékoztató
Előfizetésenként beállítható legfeljebb 3 limit és legfeljebb 2 értesítési cím (SMS, e-mail), melyekre
a beállított hívásköltség-határok átlépésekor értesítést küldünk. Az adott limit túllépését követően
a szolgáltatásban megadott SMS és/vagy e-mail címre értesítést küld a Telekom. A limittájékoztató
a nettó, kedvezmények nélkül számított összeg alapján kerül kiküldésre, és kizárólag tájékoztató jellegű.
A Limittájékoztató szolgáltatás havi díja az érintett előfizetésenként kiszámlázásra kerül.

Virtuális csoporttag
A Virtuális csoporttag olyan hívószám, mely nem tartozik a Telemátrix szolgáltatást használó cég saját
előfizetései közé, de azt gyakran hívják, ezért szeretnék csoporttagként kezelni. Virtuális Csoporttaghoz
ugyanúgy lehet belső számot rendelni, mint a normál csoporttaghoz, ugyanazokkal a feltételekkel.
Amely előfizetésekhez be van rendezve a Virtuális csoporttag, azon előfizetések kedvezményes tarifával
hívhatják azt. A Virtuális csoporttagok számát tekintve nincs korlátozás, de a teljes havi díj Virtuális
csoporttagonként és az ezt a szolgáltatást használó előfizetésenként fizetendő, az igénybevétel
időszakától függetlenül.
A Virtuális csoporttagnak bármilyen hívószám beállítható, de kedvezmény csak a belföldi Telekom mobil
és belföldi vezetékes előfizetésekre jár. Virtuális csoporttag hozzáadása és törlése (az ügyintéző
közreműködése esetén annak költségén felül) díjmentes egy számlázási perióduson belül, kivéve,
ha a törölt virtuális csoporttag(ok) helyére olyan új szám(ok) kerül(nek) beállításra, mely(ek) az adott
hónapban még nem volt(ak) beállítva virtuális csoporttagként. Ebben az esetben – azaz virtuális
csoporttag(ok) cseréje esetén – (az ügyintéző közreműködése esetén annak költségén felül) módosítási díj
fizetendő. A szolgáltatás havi díja – függetlenül a módosítás díjától – külön kerül meghatározásra.

Telemátrix számlainformációs szolgáltatások
Az alábbi szolgáltatások igénybe vételéhez szolgáltatási szerződés megkötése szükséges.

Telemátrix számlák
Telemátrix Számlák szolgáltatás keretében lehetőség van a lezárt havi számlák webes követésére,
a papír alapon rendelkezésre álló számlaadatok elektronikus formában (mobil számla esetében
txt, xml, pdf) való letöltésére, valamint kiválasztott időszakra vonatkozóan havi forgalmi statisztikák
megjelenítésére.
A Számlák keretében biztosított számlainformációk megtekintésére 8 hónapig visszamenőleg – de
legkorábban a szerződéskötést követő hónapban esedékes számla megtekintésére- van lehetőség.
Havi díj: nettó 600 (bruttó 762 Ft)/50 db előfizetés/folyószámla

Részletes híváslista
Az elektronikus számlarészletező megrendelésével a híváslisták elektronikus, „txt” formátumban való
letöltésére van lehetőség a weben keresztül kiválasztható előfizetői hívószámokra.
Havi díj: 0 Ft

Elektronikus számla
Az elektronikus számla elektronikus formában kiállított, hiteles számla a mobil szolgáltatásokról, ami a
My T-Systems/Telemátrix alkalmazás webes felületén megtekinthető és letölthető.
Az elektronikus számla a hagyományos papír alapúval egyenértékű, hitelesített, időbélyegzővel ellátott
dokumentum. Szolgáltatás igénybevételével egy időben a kiválasztott szerződésre vonatkozóan a
papír alapú számla kiküldése megszűnik.
Havi díj: 0 Ft

Hóközi híváslista lekérés
A hóközi híváslista online lekérdezésével naprakész információk kérhetők le hó közben a kiválasztott
szerződések mobil forgalmáról.
Díj: nettó 500 Ft (bruttó 635 Ft) / előfizetés / alkalom

** A Belső számok, Bejövő hívások, Kimenő hívások és az SMS-forgalom szűrése szolgáltatások roaming helyzetben kizárólag Domino direkt roamingpartnereink
hálózatában érhetők el. A szolgáltatók listája a http://www.t-mobile.hu/lakossagi/tarifak/nemzetkozi/roaming/domino_direkt oldalon érhető el.
*** Az SMS forgalom szűrés lehetősége csak Telemátrix SMS szolgáltatás megléte esetén érhető el.

**** A
 szolgáltatás használatának feltétele, hogy a készülék „Hívás átadás (ECT)” funkcióval rendelkezzen. Bővebb tájékoztatás a http://www.t-mobile.hu/lakossagi/
keszulekek oldalon található.

Az üzleti díjcsomagokhoz
választható kedvezmények
és kedvezménycsomagok

Kiegészítő információk
az üzleti díjcsomagokhoz

Az árak nettó árak.

Az árak nettó árak.

Az alábbi árak az üzleti díjcsomagokra egységesen vonatkoznak, kivéve, ha az adott díjcsomagnál
valamelyik szolgáltatásra eltérő ár van feltüntetve.

SMS-csomagok 15

SMS (nettó Ft/db)
2990 Ft (bruttó 3797,30 Ft)
200 db
20 Ft (bruttó 25,40 Ft)

Üzleti SMS-csomag 100
Havi díj
A csomagban foglalt Telekom mobil hálózatba küldhető SMS darabszáma12
100 db-on felüli SMS-díj Telekom mobil, illetve bármely belföldi hálózatba

700 Ft (bruttó 889 Ft)
100 db
Előfizető díjcsomagja szerint

SMS-csomag 25
433,07 Ft (bruttó 550 Ft)
25 db
Előfizető díjcsomagja szerint

Havi díj
Benne foglalt SMS-forgalom12, 13
25 db-on felüli SMS-díj bármely belföldi hálózatba

SMS-csomag 80
1204,72 Ft (bruttó 1530 Ft)
80 db
Előfizető díjcsomagja szerint

Havi díj
Benne foglalt SMS-forgalom12, 13
80 db-on felüli SMS-díj bármely belföldi hálózatba

Hívásátirányítás percdíjai (nettó Ft)
0 Ft
10,40 Ft (bruttó 13,21 Ft)
44,80 Ft (bruttó 56,90 Ft)

Telekom belföldi mobil hálózatába
Belföldi vezetékes hálózatba
Más belföldi mobilhálózatokba

Hívásátirányítás percdíjai Csoporton belüli híváskedvezménnyel és 0 Ft-os
csoporton belüli tarifával, valamint ÉnCégem díjcsomaggal rendelkezők
számára (nettó Ft)
Egymás közti tarifa a Csoporton belüli híváskedvezménnyel
és 0 Ft-os csoporton belüli tarifával rendelkezők számára
Belföldi Telekom mobil hívószámra
és belföldi vezetékes hálózatba
Más belföldi mobilhálózatokba

0 Ft
24 Ft (bruttó 30,48 Ft)
48 Ft (bruttó 60,96 Ft)

A díjcsomagokban foglalt szolgáltatások

SMS-csomag 200
Havi díj
A csomagban foglalt Telekom mobil hálózatba küldhető SMS darabszáma12
200 db-on felüli SMS díj bármely belföldi hálózatba

31,20 Ft (bruttó 39,62 Ft)
44,80 Ft (bruttó 56,90 Ft)

Belföldi vezetékes és mobilhálózatokba
Külföldi számra

Profi 200 SMS-csomag
Havi díj
Benne foglalt SMS-forgalom12, 13
200 db-on felüli SMS-díj bármely belföldi hálózatba

12 | 13

1283,46 Ft (bruttó 1630 Ft)
200 db
Előfizető díjcsomagja szerint

Benne foglalt szolgáltatások

Hangpostás, Hívószám-kijelzés, Hívásátirányítás, Hívásvárakoztatás, Hívástartás, Konferencia-beszélgetés,
SMS-küldés, Hívószám-küldés tiltás/engedélyezés, WAP, MenüÁsz, Egyirányú adat- és faxszolgáltatás,
Nemzetközi kimenő hívás és Nemzetközi roaming

Egyéb szolgáltatások
Nemzetközi kedvezmény 15
Havi díj
Egy adott országba indított hívásra adott kedvezmény

400 Ft (bruttó 508 Ft)
30%

Etalon, Etalon Team,
Komplett,Komplett Extra, Komplett
Extra Plusz, Siker, Siker Plusz
díjcsomagok egyéb szolgáltatásai és
azok díjazása
ÉnCégem díjcsomag egyéb
szolgáltatásai és azok díjazása*

A mindenkori Partner 4 díjszabás szerint

A mindenkori Partner 3 díjszabás szerint

* Ezen díjcsomagban a nemzetközi kimenő hívás havidíjmentes.
A tájékoztatás nem teljes körű, az üzleti mobil díjcsomagokhoz igénybe vehető egyéb kiegészítő szolgáltatások teljes körű feltételei és azok díjazása megtalálhatók
a Telekom Általános Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében, értékesítési pontjainkon, a www.uzletitelekom.hu weboldalon, illetve a 1435-ös üzleti ügyfélszolgálati
telefonszámon

Informatikai szolgáltatások
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Informatikai szolgáltatások

Üzleti díjcsomagokhoz igénybe vehető Virtualoso szolgáltatások.

Virtualoso VoiceCenter

Virtualoso SMS
A Virtualoso SMS szolgáltatás nagyszámú sms küldését teszi lehetővé, egyszerűen kezelhető webes
felületről. Használatával gyorsan és széles körben érheti el ügyfeleit, partnereit, alkalmazottait,
és tájékoztathatja őket a legújabb akciókról, változásokról, fontos információkról.
Akár testreszabott üzeneteket is küldhet a paraméteres küldés opcióval.

Saját híváskezelő rendszer könnyen kezelhető webes felületről, melybe mobil és vezetékes hívószámokat
egyaránt bevonhat. A szolgáltatás igénybevételével folyamatos elérhetőséget biztosíthat cége számára,
partnerei elfelejthetik a foglalt hangjelzést, csengőhangot állíthat be, automatikusan szétoszthatja
a hívásokat a kollégák között, munkaidő után sem csöng némán a központi telefonszáma, vagy akár
rögzítheti a beszélgetéseket.

Díjazás

Díjazás

Szolgáltatási díj SMS küldés esetén:

Havi díj
Havi díj leforgalmazhatóságának
időszaka*
Forgalmi díjak (Ft/SMS)**
hálózaton belül
Pannon és Vodafone hálózatba
Külföldi számra küldött SMS

Virtualoso SMS
Mini (NETTÓ FT)

Virtualoso SMS
Midi Special (NETTÓ FT)

Virtualoso SMS
Maxi (NETTÓ FT)

1990 Ft (bruttó 2527,30 Ft)
adott hónapban SMS küldésre
fordítható

4990 Ft (bruttó 6337,30 Ft)
4 hónapig SMS küldésre
fordítható

9990 Ft (bruttó 12 687,30 Ft)
adott hónapban SMS küldésre
fordítható

14,90 Ft (bruttó 18,92 Ft)

14,90 Ft (bruttó 18,92 Ft)

11,90 Ft (bruttó 15,11 Ft)

18,90 Ft (bruttó 24,00 Ft)
40,00 Ft (bruttó 50,80 Ft)

18,90 Ft (bruttó 24,00 Ft)
40,00 Ft (bruttó 50,80 Ft)

16,90 Ft (bruttó 21,46 Ft)
40,00 Ft (bruttó 50,80 Ft)

A díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori áfát nem tartalmazzák. A szolgáltatás 1 éves határozott időtartamú szerződéssel vehető igénybe.
* A havi díj felhasználható SMS forgalmazásra a forgalmi díjszabás alapján.
** A szolgáltatás alapján csak az Ügyfél által elküldött üzenetekért kell fizetni. Az Ügyfél által fogadott üzeneteket az üzenetet küldő ügyfél szolgáltatója számlázza ki
ügyfelének a mindenkori díjszabásában meghatározott feltételek szerint. A technikai hívószámokra és eltérő díjazású, illetve speciális számmezők irányába küldött
SMS-ek díjára a jelen szolgáltatásra vonatkozó kedvezmények nem terjednek ki. Ezekre a Szolgáltató mindenkori vonatkozó hatályos díjszabása irányadó. A Szolgáltató
minden elküldött SMS-t kiszámláz, függetlenül pl. attól, hogy az üzenetek megérkeznek-e a címzett készülékre, illetve azokat a Szolgáltatóval közvetlenül szerződést
nem kötött külföldi szolgáltató hálózatába küldték-e.

Virtualoso eMail
Hatékony céges kommunikáció okostelefonról is elérhető, Microsoft Exchange alapú levelezőrendszerrel,
naptár és címjegyzék szolgáltatással, ráadásul minden eszközön ugyanazokat az információkat láthatja
a szinkronizációnak köszönhetően. Cége nevén levelezhet a saját domain névnek köszönhetően.
A szolgáltatás igénybevételével nincs szükség saját mail szerver vásárlására.

A szolgáltatás díjazása két részből áll: előfizetési díjból, illetve forgalmi díjból.
Az előfizetési díjakat a VoiceCenterben egyidőben kezelni kívánt valamennyi beszédcsatorna után meg kell fizetni.

Előfizetési díjak
Az alapszolgáltatás havi díja
beszédcsatornánként
A hangrögzítés havi díja rögzítőnként*
Kimenő hívás hangrögzítés beszédcsatorna**
Egyedi VoiceCenter telefonszám havi díja
A vészeseti átirányítás havi díja

Vezetékes hálózat
(nettó Ft)

T-Mobile hálózat
(nettó Ft)

2900 Ft/hó (bruttó 3683 Ft/hó)

2900 Ft/hó (bruttó 3683 Ft/hó)

5000 Ft/hó (bruttó 6350 Ft/hó)
2900 Ft/hó (bruttó 3683 Ft/hó)
2900 Ft/hó (bruttó 3683 Ft/hó)
5000 Ft/hó (bruttó 6350 Ft/hó)

5000 Ft/hó (bruttó 6350 Ft/hó)
2900 Ft/hó (bruttó 3683 Ft/hó)
Csak új SIM kártya vásárlásával
5000 Ft/hó (bruttó 6350 Ft/hó)

A havi díj az első megrendelést követő első hónapban 0 Ft. A forgalmi díjak a mindenkori Virtaloso ÁSZF szerint érvényesek.
* Egy hangrögzítő felhasználható egy dedikált számra érkező hívások hangrögzítésére, illetve arról a számról indított kimenő hívások rögzítésére egyaránt. Vagyis egy
havi díj ellenében egy telefonszám ki- illetve bemenő hívásainak rögzítése megoldható.
** Ahhoz, hogy a kimenő hívás hangrögzítése megfelelően működjön, hangrögzítés opciót is kell rendelni.

Virtualoso Fax2Email
Online alapokra helyezett faxküldés és -fogadás. Lehetővé teszi, hogy a beérkező faxokat email
postaládájában fogadja – így akár okostelefonon útközben is megkapja azokat; továbbá a faxküldés
egyszerűen mehet a számítógépéről is. Üzenetei könnyebben kezelhetővé, archiválhatóvá válnak, nincsen
szükség papírra és fax készülékre, akár minden kollégának lehet saját faxszáma. Régi faxszámát is megtarthatja!

Díjazás

Az árak nettó árak.

Díjazás

A Virtualoso eMail szolgáltatás díjai:

Szolgáltatás
Basic postafiók
Mobile postafiók
MobilePremium postafiók
Opció (Mobile és MobilePremiumhoz igényelhető): Outlook licensz
Opció (Mobile és MobilePremiumhoz igényelhető): Virtualoso BlackBerry

Előfizetési díjak
Nettó havi díj/előfizetés
190 Ft (bruttó 241,30 Ft)
890 Ft (bruttó 1130,30 Ft)
1590 Ft (bruttó 2019,30 Ft)
390 Ft (bruttó 495,30 Ft)
2000 Ft (bruttó 2540 Ft)

Kedvezmények:
A havi díj az első megrendelést követő első hónapban 0 Ft, az egy hónap leteltét követően automatikusan a fenti díjak érvényesek.
Egy domain név regisztrációja vagy áthozatala (.hu, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu), illetve 1GB Virtualoso WorkPlace szolgáltatás igénybe vétele díjmentes.
A Basic postafiókok esetén nem támogatottak a MAPI funkciók, mint például a megosztás: a megosztott naptár, névjegyzék vagy feladatok. Ezen postafiók emailek
küldésére, fogadására alkalmas, kiegészítve egy személyes naptárral és névjegyzékkel. A Virtualoso eMail szolgáltatásnak nincsen hűségideje (amennyiben kifejetten
ezzel nem ellentétesen rendeli meg az ügyfél), határozatlan időre szól a megrendelés, napra arányosított a díjfizetés, és akár napról-napra változtatható a megrendelt
postafiókok és a hozzá tartozó opciók száma.

Alapszolgáltatás: Faxfogadás / küldés
lehetősége ügyfelenként – egy csatornát
tartalmaz
Addicionális csatornák havi díja :
Csatorna felhasználható:
• több egy idejű fax fogadása
• hanghívás fogadás faxhívás mellett
• kimenő hívás hangrögzítésének
kezdeményezése
Új faxszám havi díja (egyedi behívószám)
VoiceCenter (automata hívásmenü)
szolgáltatás kiterjesztés (max. 1)
Hangrögzítés havi díja rögzítőként

Vezetékes hálózat
(nettó Ft)

T-Mobile hálózat
(nettó Ft)

1800 Ft/hó (bruttó 2286 Ft/hó)

1800 Ft/hó (bruttó 2286 Ft/hó)

2900 Ft/db/hó (bruttó 3683 Ft/db/hó)

2900 Ft/db/hó (bruttó 3683 Ft/db/hó)

290 Ft/db/hó (bruttó 368,30 Ft/db/hó)

Csak új SIM kártya vásárlásával

2900 Ft/hó (bruttó 3683 Ft/hó)

2900 Ft/hó (bruttó 3683 Ft/hó)

5000 Ft/db/hó (bruttó 6350 Ft/db/hó)

5000 Ft/db/hó (bruttó 6350 Ft/db/hó)

A havi díj az első megrendelést követő első hónapban 0 Ft. A forgalmi díjak a mindenkori Virtaloso ÁSZF szerint érvényesek.

Informatikai szolgáltatások

FELFÜGGESZTETT VAGY
LEZÁRT HANG DÍJCSOMAGOK

Virtualoso MicroServer

Etalon üzleti díjcsomagok 26

Biztonságos adattárolás és archiválás beruházás nélkül, havi díjas alapon. Az igényeinek legmegfelelőbb
szervert, vállalkozása telephelyén díjmentesen beüzemeljük, gondoskodunk a rendszeres adatmentésről,
Ön pedig csak a havi díjat fizeti.

Az árak nettó árak.
Számlázási egység 2
Havi előfizetési díj
Lebeszélhető havi díj 20

Díjazás
Az árak nettó árak.

Virtualoso MicroServer csomagok és árak
Virtualoso MicroServer Basic Adattároló mérete: 2db 250GB SATA 7.2K rpm
Virtualoso MicroServer Trend Adattároló mérete: 2db 500GB SAT 7.2K rpm
Virtualoso MicroServer Plus Adattároló mérete: 2db 1TB SATA 7.2K rpm
Virtualoso MicroServer Heavy Adattároló mérete: 2db 2TB SATA 7.2K rpm

Opcionálisan választható kiegészítő
szolgáltatások
Microsoft Windows operációs rendszer
Rendszergazda szolgáltatás

Nettó havi díj
3700 Ft (bruttó 4699 Ft)
5100 Ft (bruttó 6477 Ft)
6500 Ft (bruttó 8255 Ft)
8700 Ft (bruttó 11 049 Ft)

Nettó havi díj
3000 Ft (bruttó 3810 Ft)
Egyedi felmérés alapján

A szolgáltatásokkal és azok igénybevételével kapcsolatban bővebb információ az uzletitelekom.hu weboldalon (http://www.uzletitelekom.hu/virtualoso), valamint
az Általános szerződési feltételekben (http://www.uzletitelekom.hu/virtualoso/portal_hasznalata/aszf) található.
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1 mp
60 mp
2100 Ft (bruttó 2667 Ft)
2100 Ft (bruttó 2667 Ft)

1 mp
30 mp
60 mp
3100 Ft (bruttó 3937 Ft)
3100 Ft (bruttó 3937 Ft)

1 mp
60 mp
9700 Ft (bruttó 12 319 Ft)
9700 Ft (bruttó 12 319 Ft)

Hívásirányok és díjak (percdíjak minden időben)
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba 7, 8
Hívások más belföldi
mobilhálózatokba 9
SMS-tarifa (belföldi)

24 Ft
(bruttó
30,48 Ft)
28 Ft
(bruttó
35,56 Ft)
28 Ft
(bruttó
35,56 Ft)

17 Ft
(bruttó
21,59 Ft)
21 Ft
(bruttó
26,67 Ft)
21 Ft
(bruttó
26,67 Ft)

Hangposta hívások

16 Ft
(bruttó
20,32 Ft)
22 Ft
(bruttó
27,94 Ft)
22 Ft
(bruttó
27,94 Ft)

15 Ft
(bruttó
19,05 Ft)
21 Ft
(bruttó
26,67 Ft)
21 Ft
(bruttó
26,67 Ft)
0 Ft

13 Ft
(bruttó
16,51 Ft)
19 Ft
(bruttó
24,13 Ft)
19 Ft
(bruttó
24,13 Ft)

14 Ft
(bruttó
17,78 Ft)
20 Ft
(bruttó
25,4 Ft)
20 Ft
(bruttó
25,4 Ft)

10 Ft
(bruttó
12,7 Ft)
16 Ft
(bruttó
20,32 Ft)
16 Ft
(bruttó
20,32 Ft)

A díjcsomagokhoz választható kedvezményes adatdíjcsomag,
benne foglalt adatforgalom
Net 500 MB adatdíjcsomag
havi díja**
Díjcsomagban benne foglalt havi
belföldi adatforgalom ***

A mindenkor hatályos
Díjszabás szerint

796 Ft (bruttó 1010,92 Ft)

A mindenkor hatályos
Díjszabás szerint

-

-

1 GB

Az Etalon üzleti díjcsomagok esetében hivatkozott S, M, L jelölések alatt a különböző havi- és percdíjú csomagokat értjük.
Etalon L díjcsomagokhoz Go!Net szolgáltatások nem vehetők igénybe.

Etalon üzleti díjcsomagok 26
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Etalon üzleti díjcsomagok

Az S, M és L üzleti díjcsomagokhoz hozzárendelhető Telemátrix szolgáltatások 15

Magánszámlára terhelt forgalom percdíja
más belföldi mobilhálózatba 9
Bejövő hívások szűrése havi díj
Limitfigyelés értesítés alkalmanként és
SIM-enként
Módosítások díja 23
Telemátrix séma vagy csoport
létrehozása/törlése/módosítása ügyintéző
közreműködésével műveletenként
Telemátrix SIM-ek paraméterezése,
sémához vagy csoporthoz rendelése/
eltávolítása ügyintéző közreműködésével
minden megkezdett 10 SIM-enként

496 Ft (bruttó 629,92 Ft)
248 Ft (bruttó 314,96 Ft)

Az S díjcsomagokban
a Magánszámla
szolgáltatás nem
vehető igénybe

0 Ft
0 Ft
6,40 Ft (bruttó 8,13 Ft)
5,60 Ft (bruttó 7,11 Ft)
4,80 Ft (bruttó 6,10 Ft)
1000 Ft (bruttó 1270 Ft)
16 Ft
15 Ft
13 Ft
(bruttó
(bruttó
(bruttó
20,32 Ft)
19,05 Ft)
16,51 Ft)
22 Ft
21 Ft
19 Ft
(bruttó
(bruttó
(bruttó
27,94 Ft)
26,67 Ft)
24,13 Ft)
300 Ft (bruttó 381 Ft)

Etalon Team üzleti díjcsomagok
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Etalon Team üzleti díjcsomagok 21

Az árak nettó árak.

Csoporton belüli
1 – 3 SIM
híváskedvezmény havi díja
4 SIM-től
előfizetésenként
Hívások percdíja csoporton belül 5c, 24
Partnercég opció havi díja
1 – 3 SIM
Partnercég opcióval hívott
4 – 6 SIM
22
szám percdíja
7 SIM-től
Magánszámla szolgáltatás havi díja
Magánszámlára terhelt forgalom percdíja
hálózaton belül és belföldi vezetékes
hálózatba 7, 8



Le z á rt
e:
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A díjcsomagok egy közös havi díj mellett egyidejűleg több előfizetés által is igénybe vehetők, és a havi díj
a díjcsomagba bevont előfizetések által együttesen lebeszélhető. A lebeszélhetőségből fel nem használt
összeg a következő hónapra nem vihető át.
Egy előfizetés csak egy osztható díjcsomag tagja lehet. Az eltérő Etalon Team üzleti díjcsomagok és
az Etalon üzleti díjcsomag csoport további tagjai egymás mellett is igénybe vehetők, ugyanakkor egy
vállalkozás több azonos osztható díjcsomaggal egyidejűleg nem rendelkezhet.
A Csoporton belüli híváskedvezmény az osztható díjcsomagok része, így annak havi díja a díjcsomag havi
díján felül a díjcsomagot használó valamennyi előfizetésre értendő és nem lebeszélhető.
Az árak nettó árak.

Etalon Team üzleti díjcsomagok
Az L díjcsomagokban
a Magánszámla
szolgáltatás nem
vehető igénybe

100 Ft (bruttó 127 Ft)
300 Ft (bruttó 381 Ft)

Team S

Team M

Számlázási egység 2

Team L

Team XL

28 400 Ft
(bruttó 36 068 Ft)
28 400 Ft
(bruttó 36 068 Ft)
1 – 12 SIM
276 Ft
(bruttó 350,52 Ft)

51 700 Ft
(bruttó 65 659 Ft)
51 700 Ft
(bruttó 65 659 Ft)
1 – 20 SIM

1 mp

Havi előfizetési díj
Lebeszélhető havi díj 25
Díjcsomagot használó előfizetések száma
Csoporton belüli híváskedvezmény havi díj
előfizetésenként

12 800 Ft
(bruttó 16 256 Ft)
12 800 Ft
(bruttó 16 256 Ft)
1 – 4 SIM
552 Ft
(bruttó 701,04 Ft)

20 600 Ft
(bruttó 26 162 Ft)
20 600 Ft
(bruttó 26 162 Ft)
1 – 8 SIM

200 Ft (bruttó 254 Ft)

Hívásirányok és díjak (percdíjak minden időben)
200 Ft (bruttó 254 Ft)

* Lezárt díjcsomag. Lezárás időpontja: 2009.08.31. 21
** Benne foglalt belföldi adatforgalom 500 MB, a forgalmi díj a benne foglalt adatforgalom felhasználását követően bruttó 1,1 Ft/10 kB. A Net 500 MB adatdíjcsomag
lezárt díjcsomag, a lezárás időpontja 2011.04.01., a díjcsomag igénybevételi feltételeit a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
***Forgalmi díj a benne foglalt adatforgalom felhasználását követően: 0,1 Ft/10 kB. Az L díjcsomaghoz nem vehető igénybe a Net One adatdíjcsomag. Amennyiben az
S1, S60, L1 vagy L60 üzleti díjcsomagokhoz Csoporton belüli híváskedvezmény opciót választ az előﬁzető, abban az esetben az ezen opcióval bővített díjcsomagokra
„S1+”, „S60+”, „L1+” és „L60+” elnevezéssel hivatkozunk a kisvállalkozói megállapodásokban.

Hívások percdíja csoporton belül 5c, 24
Hívások hálózaton belül, belföldi vezetékes
hálózatba 7, 8
Hívások más belföldi mobilhálózatokba 9
SMS tarifa (belföldi)
Hangposta hívások

0 Ft
17 Ft (bruttó 21,59 Ft)

16 Ft (bruttó 20,32 Ft)

15 Ft (bruttó 19,05 Ft)

15 Ft (bruttó 19,05 Ft)

23 Ft (bruttó 29,21 Ft)
23 Ft (bruttó 29,21 Ft)

22 Ft (bruttó 27,94 Ft) 21 Ft (bruttó 26,67 Ft)
22 Ft (bruttó 27,94 Ft) 21 Ft (bruttó 26,67 Ft)
0 Ft

21 Ft (bruttó 26,67 Ft)
21 Ft (bruttó 26,67 Ft)

A díjcsomagokban benne foglalt adatforgalom
Díjcsomagban benne foglalt havi belföldi
adatforgalom, előfizetésenként*

-

-

100 MB

100 MB

* Forgalmi díj a benne foglalt adatforgalom felhasználását követően az adott előfizetés esetében az adatforgalmazáshoz igénybe vett adatdíjcsomag mindenkor
hatályos Díjszabásban meghatározott díjának megfelelő.
Az Etalon Team üzleti díjcsomagok esetében hivatkozott Team S, Team M, Team L és Team XL jelölések alatt a különböző havi- és percdíjú csomagokat értjük.
A Team L, XL díjcsomagokhoz Go!Net szolgáltatások nem vehetők igénybe.

Etalon Team üzleti díjcsomagok

Az Etalon Team üzleti díjcsomagokhoz hozzárendelhető Telemátrix szolgáltatások 15
Partnercég opció havi díja
Partnercég opcióval hívott
szám percdíja 22

1 – 3 SIM
4 – 6 SIM
7 SIM-től

Bejövő hívások szűrése havi díj
Limitfigyelés értesítés alkalmanként és
SIM-enként
Módosítások díja 23
Telemátrix séma vagy csoport
létrehozása/törlése/módosítása ügyintéző
közreműködésével műveletenként
Telemátrix SIM-ek paraméterezése,
sémához vagy csoporthoz rendelése/
eltávolítása ügyintéző közreműködésével
minden megkezdett 10 SIM-enként

0 Ft
6,40 Ft (bruttó 8,13 Ft)
5,60 Ft (bruttó 7,11 Ft)
4,80 Ft (bruttó 6,10 Ft)
300 Ft (bruttó 381 Ft)

Siker Plusz üzleti díjcsomag csoport 26
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Az árak nettó árak.

Számlázási egység 2
Havi előfizetési díj
Lebeszélhető havi díj 20

Siker 10 Plusz

Siker 30 Plusz

Siker 60 Plusz

10 mp

30 mp
2900 Ft (bruttó 3683 Ft)
2900 Ft (bruttó 3683 Ft)

60 mp

100 Ft (bruttó 127 Ft)

Hívásirányok és díjak (percdíjak minden időben)

300 Ft (bruttó 381 Ft)
200 Ft (bruttó 254 Ft)

200 Ft (bruttó 254 Ft)

Az Etalon üzleti díjcsomagokhoz választható kedvezmények és
kedvezménycsomagok
SMS-csomag 25
SMS-csomag 80
SMS-csomag 200
Profi 200 SMS-csomag
Üzleti SMS-csomag 100
Nemzetközi kedvezmény

Siker Plusz

Lásd a választható kedvezményeknél!

A díjcsomag csoportban a Kedvezményes vezetékes körzet és a Virtuális csoporttag szolgáltatások nem értelmezhetőek.

Hívások hálózaton belül, belföldi vezetékes
hálózatba 7, 8
Hívások más belföldi mobilhálózatokba 9
SMS-tarifa (belföldi)
Hangposta hívások

15 Ft (bruttó 19,05 Ft)

14 Ft (bruttó 17,78 Ft)

13 Ft (bruttó 16,51 Ft)

25 Ft (bruttó 31,75 Ft)
25 Ft (bruttó 31,75 Ft)

24 Ft (bruttó 30,48 Ft)
24 Ft (bruttó 30,48 Ft)
0 Ft

23 Ft (bruttó 29,21 Ft)
23 Ft (bruttó 29,21 Ft)

A Siker Plusz üzleti díjcsomag csoporthoz hozzárendelhető Telemátrix
szolgáltatások 15
Csoporton belüli híváskedvezmény havi
díja előfizetésenként*
Hívások percdíja csoporton belül 5c, 24
Partnercég opció havi díja
Partnercég opcióval hívott szám percdíja 22
Magánszámla szolgáltatás havi díja
Magánszámlára terhelt forgalom percdíja
hálózaton belül és belföldi vezetékes
hálózatba 7, 8
Magánszámlára terhelt forgalom percdíja
más belföldi mobilhálózatba 9
Bejövő hívások szűrése havi díj
Limitfigyelés értesítés alkalmanként és
SIM-enként
Módosítások díja 23
Telemátrix séma vagy csoport
létrehozása/törlése/módosítása ügyintéző
közreműködésével műveletenként
Telemátrix SIM-ek paraméterezése,
sémához vagy csoporthoz rendelése/
eltávolítása ügyintéző közreműködésével
minden megkezdett 10 SIM-enként

496 Ft (bruttó 629,92 Ft)
0 Ft
0 Ft
6,40 Ft (bruttó 8,13 Ft)
1000 Ft (bruttó 1270 Ft)
15 Ft (bruttó 19,05 Ft)

14 Ft (bruttó 17,78 Ft)

13 Ft (bruttó 16,51 Ft)

25 Ft (bruttó 31,75 Ft)

24 Ft (bruttó 30,48 Ft)

23 Ft (bruttó 29,21 Ft)

300 Ft (bruttó 381 Ft)
100 Ft (bruttó 127 Ft)
300 Ft (bruttó 381 Ft)
200 Ft (bruttó 254 Ft)

200 Ft (bruttó 254 Ft)

A díjcsomagokhoz választható kedvezmények és kedvezménycsomagok
SMS-csomag 25
SMS-csomag 80
SMS-csomag 200
Profi 200 SMS-csomag
Üzleti SMS-csomag 100
Nemzetközi kedvezmény

Lásd a választható kedvezményeknél!

*10 db Siker Plusz üzleti díjcsomag csoportban üzemeltetett előfizetéstől a szolgáltatás havi díja 0 Ft.
A díjcsomag csoportban a Kedvezményes vezetékes körzet és a Virtuális csoporttag szolgáltatások nem értelmezhetőek.
Amennyiben a Siker 10 Plusz, Siker 30 Plusz vagy Siker 60 Plusz üzleti díjcsomagokhoz Csoporton belüli híváskedvezmény opciót választ az ügyfél, abban az esetben az
ezen opcióval bővített díjcsomagokra ’Siker 10 Plusz+’, ’Siker 30 Plusz+’ és ’Siker 60 Plusz+’ elnevezéssel hivatkozunk a kisvállalkozói megállapodásokban.

Komplett Extra Plusz
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Komplett Extra Plusz
üzleti díjcsomag csoport 26

Az árak nettó árak.

Komplett Extra
10 Plusz

Komplett Extra
30 Plusz

Komplett Extra
60 Plusz

10 mp

30 mp
1800 Ft (bruttó 2286 Ft)
900 Ft (bruttó 1143 Ft)

60 mp

Havi előfizetési díj
Lebeszélhető havi díj 4

0 Ft
27 Ft (bruttó 34,29 Ft)

24,5 Ft (bruttó 31,12 Ft)

21,5 Ft (bruttó 27,31 Ft)

24,5 Ft (bruttó 31,12 Ft)

22,5 Ft (bruttó 28,58 Ft)

19,5 Ft (bruttó 24,77 Ft)

21,5 Ft (bruttó 27,31 Ft)

20 Ft (bruttó 25,4 Ft)

17 Ft (bruttó 21,59 Ft)

0 Ft

A Komplett Extra Plusz díjcsomag csoporthoz hozzárendelhető Telemátrix
szolgáltatások15
Csoporton belüli híváskedvezmény havi
díja/SIM
Partnercég opció havi díja
Partnercég opcióval hívott szám percdíja 22
Magánszámla szolgáltatás havi díja
Magánszámlára terhelt forgalom percdíja
bármely belföldi hálózatba
Bejövő hívások szűrése havi díj
Limitfigyelés értesítés alkalmanként és
SIM-enként
Módosítások díja 23
Telemátrix séma vagy csoport
létrehozása/törlése/módosítása ügyintéző
közreműködésével műveletenként
Telemátrix SIM-ek paraméterezése,
sémához vagy csoporthoz rendelése/
eltávolítása ügyintéző közreműködésével
minden megkezdett 10 SIM-enként

496 Ft (bruttó 629,92 Ft)
0 Ft
6,40 Ft (bruttó 8,13 Ft)
1000 Ft (bruttó 1270 Ft)
27 Ft (bruttó 34,29 Ft)

24,50 Ft (bruttó 31,12 Ft)

21,50 Ft (bruttó 27,31 Ft)

300 Ft (bruttó 381 Ft)
100 Ft (bruttó 127 Ft)
300 Ft (bruttó 381 Ft)
200 Ft (bruttó 254 Ft)

200 Ft (bruttó 254 Ft)

Választható kedvezmények és kedvezménycsomagok
SMS-csomag 25
SMS-csomag 80
SMS-csomag 200
Profi 200 SMS-csomag
Üzleti SMS-csomag 100
Nemzetközi kedvezmény

Számlázási egység 2
Havi előfizetési díj
Lebeszélhető havi díj 20

Siker 10

Siker 30

Siker 60

10 mp

30 mp
2500 Ft (bruttó 3175 Ft)
2500 Ft (bruttó 3175 Ft)

60 mp

Hívásirányok és díjak (percdíjak minden időben)

Hívásirányok és díjak (percdíjak minden időben)
Hívások csoporton belül 5c
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba és más belföldi
mobilhálózatokba 1-150 perc* 7, 8, 9
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba és más belföldi
mobilhálózatokba 151-300 perc* 7, 8, 9
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba és más belföldi
mobilhálózatokba 301 perctől* 7, 8, 9
Hangposta hívás
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Siker üzleti díjcsomag csoport 26

Az árak nettó árak.

Számlázási egység 2

Siker

Hívások hálózaton belül, belföldi vezetékes
hálózatba 7, 8
Hívások más belföldi mobilhálózatokba 9
SMS-tarifa (belföldi)
Hangposta hívások

13 Ft (bruttó 16,51 Ft)

12 Ft (bruttó 15,24 Ft)

11 Ft (bruttó 13,97 Ft)

23 Ft (bruttó 29,21 Ft)
23 Ft (bruttó 29,21 Ft)

22 Ft (bruttó 27,94 Ft)
22 Ft (bruttó 27,94 Ft)

21 Ft (bruttó 26,67 Ft)
21 Ft (bruttó 26,67 Ft)

0 Ft

A Siker üzleti díjcsomag csoporthoz hozzárendelhető Telemátrix szolgáltatások 15
Csoporton belüli híváskedvezmény havi díja
előfizetésenként*
Hívások percdíja csoporton belül 5c, 6
Partnercég opció havi díja
Partnercég opcióval hívott szám percdíja 22
Magánszámla szolgáltatás havi díja
Magánszámlára terhelt forgalom percdíja
hálózaton belül
és belföldi vezetékes hálózatba 7, 8
Magánszámlára terhelt forgalom percdíja
más belföldi mobilhálózatba 9
Bejövő hívások szűrése havi díj
Limitfigyelés értesítés alkalmanként és
SIM-enként
Módosítások díja 23
Telemátrix séma vagy csoport
létrehozása/törlése/módosítása ügyintéző
közreműködésével műveletenként
Telemátrix SIM-ek paraméterezése,
sémához vagy csoporthoz rendelése/
eltávolítása ügyintéző közreműködésével
minden megkezdett 10 SIM-enként

500 Ft (bruttó 635 Ft)
0 Ft
0 Ft
6,40 Ft (bruttó 8,13 Ft)
1000 Ft (bruttó 1270 Ft)
13 Ft (bruttó 16,51 Ft)

12 Ft (bruttó 15,24 Ft)

11 Ft (bruttó 13,97 Ft)

23 Ft (bruttó 29,21 Ft)

22 Ft (bruttó 27,94 Ft)

21 Ft (bruttó 26,67 Ft)

300 Ft (bruttó 381 Ft)
100 Ft (bruttó 127 Ft)
300 Ft (bruttó 381 Ft)
200 Ft (bruttó 254 Ft)

200 Ft (bruttó 254 Ft)

A díjcsomagokhoz választható kedvezmények és kedvezménycsomagok
SMS-csomag 25
SMS-csomag 80
SMS-csomag 200
Profi 200 SMS-csomag
Üzleti SMS-csomag 100
Nemzetközi kedvezmény

Lásd a választható kedvezményeknél!

Lásd a választható kedvezményeknél!

* Hívószámonként számított percmennyiség. A cégen belüli hívások nem növelik a percmennyiséget. A feltüntetett díj csak az adott percsávban érvényes.
A díjcsomag csoportban a Kedvezményes vezetékes körzet és a Virtuális csoporttag szolgáltatások nem értelmezhetőek.

*10 db Siker üzleti díjcsomag csoportban üzemeltetett előfizetéstől a szolgáltatás havi díja 0 Ft.
A díjcsomag csoportban a Kedvezményes vezetékes körzet és a Virtuális csoporttag szolgáltatások nem értelmezhetőek.
Amennyiben a Siker 10, Siker 30 vagy Siker 60 üzleti díjcsomagokhoz Csoporton belüli híváskedvezmény opciót választ az ügyfél, abban az esetben az ezen opcióval
bővített díjcsomagokra ’Siker 10+’, ’Siker 30+’ és ’Siker 60+’ elnevezéssel hivatkozunk a kisvállalkozói megállapodásokban.

Komplett Extra üzleti díjcsomag csoport 26
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Komplett

Komplett üzleti díjcsomag csoport 26

Az árak nettó árak.

Az árak nettó árak.

Komplett Extra 10 Komplett Extra 30 Komplett Extra 60
Számlázási egység 2
Havi előfizetési díj 3
Lebeszélhető havi díj 4

10 mp

30 mp
1600 Ft (bruttó 2032 Ft)
800 Ft (bruttó 1016 Ft)

60 mp

Számlázási egység 2
Havi előfizetési díj
Lebeszélhető havi díj

Hívásirányok és díjak (percdíjak minden időben)
Hívások csoporton belül 5c
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba és más belföldi
mobilhálózatokba 1-150 perc* 7, 8, 9
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba és más belföldi
mobilhálózatokba 151-300 perc* 7, 8, 9
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba és más belföldi
mobilhálózatokba 301 perctől* 7, 8, 9
Hangposta hívás
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Komplett 10

Komplett 30

Komplett M

10 mp

30 mp
3200 Ft (bruttó 4064 Ft)
0 Ft

60 mp

Hívásirányok és díjak (percdíjak minden időben)

0 Ft
25 Ft (bruttó 31,75 Ft)

22,50 Ft (bruttó 28,76 Ft)

19,50 Ft (bruttó 24,77 Ft)

22,50 Ft (bruttó 28,58 Ft)

20,50 Ft (bruttó 26,04 Ft)

17,50 Ft (bruttó 22,23 Ft)

19,50 Ft (bruttó 24,77 Ft)

17,50 Ft (bruttó 22,23 Ft)

15 Ft (bruttó 19,05 Ft)

0 Ft

Hívások csoporton belül 5c
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba, más
mobilhálózatokba és Hangposta
hívások 1-150 perc* 7, 8, 9
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba, más
mobilhálózatokba és Hangposta
hívások 151-300 perc* 7, 8, 9
Hívások hálózaton belül, belföldi
vezetékes hálózatba, más
mobilhálózatokba és Hangposta
hívások 301 perctől* 7, 8, 9

0 Ft
26,50 Ft (bruttó 33,66 Ft)

24 Ft (bruttó 30,48 Ft)

21 Ft (bruttó 26,67 Ft)

24 Ft (bruttó 30,48 Ft)

22 Ft (bruttó 27,94 Ft)

19 Ft (bruttó 24,13 Ft)

21 Ft (bruttó 26,67 Ft)

19 Ft (bruttó 24,13 Ft)

16,50 Ft (bruttó 20,96 Ft)

Választható kedvezmények és kedvezménycsomagok
SMS-csomag 25
SMS-csomag 80
SMS-csomag 200
Profi 200 SMS-csomag
Üzleti SMS-csomag 100
Nemzetközi kedvezmény

Választható kedvezmények és kedvezménycsomagok
Lásd a választható kedvezményeknél!

* Hívószámonként számított percmennyiség. A cégen belüli hívások nem növelik a percmennyiséget. A feltüntetett díj csak az adott percsávban érvényes.

SMS-csomag 25
SMS-csomag 80
SMS-csomag 200
Profi 200 SMS-csomag
Üzleti SMS-csomag 100
Nemzetközi kedvezmény

Lásd a választható kedvezményeknél!

* Hívószámonként számított percmennyiség. A cégen belüli hívások nem növelik a percmennyiséget. A feltüntetett díj csak az adott percsávban érvényes.

26 | 27
(1)	Az üzleti díjcsomag igénybevételi feltétele az
üzleti keretmegállapodások megléte.
(2) 	Minden megkezdett egység díjköteles.
(3) 	2006. június 1-jétől visszavonásig a Komplett
Extra díjcsomag csoportot igénybe vevő
ügyfeleinknek csak a havi díj 50%-át kell
megfizetniük (nettó 3200 helyett 1600 Ft/hó).
(4) 	A kedvezmény hálózaton belül, valamint
más belföldi mobil- és vezetékes hálózat
előfizetői felé indított hívásokra, illetve
belföldi mobil- és vezetékes hálózatokba
irányuló SMS küldésére használható föl.
A leforgalmazható kedvezmény alapját nem
képezik az adat-, illetve internethívások díjai,
a cégen belüli hívások, a Kedvezményes
vezetékes körzetbe irányuló hívások, valamint
a gyorshívás, a hangpostásból indított hívás és
a hívásforgalmi tájékoztató felhívásának díjai.
(5/a) 	A kedvezmény hálózaton belül, valamint
más belföldi mobil- és vezetékes hálózat
előfizetői felé indított hívásokra használható
föl. A leforgalmazható kedvezménybe
beleszámítanak a Kedvezményes vezetékes
körzetbe irányuló, valamint a Partnercég
opcióval indított hívások, nem képezik
viszont a kedvezmény alapját az adat-, illetve
internethívások díjai, a cégen belüli hívások,
valamint a gyorshívás, a hangpostásból
indított hívás és a hívásforgalmi tájékoztató
felhívásának díjai.
(5/b) 	A Komplett Extra vagy Komplett Extra Plusz
kisvállalkozói megállapodással rendelkező
ügyfelek 6 SIM kártyától a havi díjuk 50 %-át
lebeszélhetik. A kedvezmény hálózaton
belül, valamint más belföldi mobil- és
vezetékes hálózat előfizetői felé indított
hívásokra használható föl. A lebeszélhető
kedvezmény alapját nem képezik az adat-,
illetve internethívások díjai, a cégen belüli
hívások, a Kedvezményes vezetékes körzetbe
irányuló hívások, a Partnercég opcióval
indított hívások, valamint a gyorshívás,
a hangpostásból indított hívás és a
hívásforgalmi tájékoztató felhívásának díjai.

(5/c) 	A csoporton belüli hívás az Előfizető
által a kisvállalkozói megállapodásba
bevont előfizetéseinek egymás közti
kommunikációját jelenti.
(6) 	Csoporton belüli híváskedvezménnyel
üzemeltetett előfizetésekről, a Telekom
magyarországi mobilhálózatán belül indított
csoporton belüli hívás esetén.
(7) 	A „hálózaton belül” kifejezést kizárólag
a Magyar Telekom Nyrt. mobil–rádiótelefon
hálózatán belül indított és abban végződtetett
hívásra, továbbá azon belül nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozóan kell érteni.
(8) 	A „vezetékes hálózatba” irányuló
kifejezést a Magyar Telekom Nyrt. helyhez
kötött hálózatában és bármely belföldi
vezetékes hálózatban végződtetett hívásra,
szolgáltatásra vonatkozóan kell érteni.
(9) 	A „más hálózat” kifejezést minden, a Magyar
Telekom Nyrt. mobil–rádiótelefon hálózatán
kívüli hívás és szolgáltatás esetén kell érteni.
(10/a) 	A z Előfizető megjelölhet egy vezetékes
körzetet, a körzetszám megadásával.
(10/b) 	Külön havi díj ellenében adminisztrációs
csoportonként beállítható egy választott
belföldi vezetékes körzet, amely belföldről
a megadott kedvezményes tarifákkal hívható.
(11) 	A percmennyiség hálózaton belüli és
belföldi vezetékes irányokra használható fel.
A lebeszélhető percek mérése, a Partner 4 Profi
kedvezménnyel másodperces egységekben
történik, a 30 másodpercnél rövidebb
hívások esetében 30 másodpercre kerekítve.
A Partner 4 ProfiM kedvezménnyel a mérés
60 másodperces egységekben történik.
A csoporton belüli hívások és a Kedvezményes
vezetékes körzetbe irányuló hívások nem
csökkentik a percmennyiséget, azok
a megjelölt díjakon kerülnek kiszámlázásra.
(12) 	Csak belföldről belföldi előfizetőnek küldött
SMS-ekre használható! Emeltdíjas SMS-re
nem! Külföldre küldött és az emeltdíjas SMSkategóriába tartozó SMS-díjak megegyeznek
a mindenkori publikus Díjszabásban közölt
vonatkozó SMS-díjakkal.

(13) 	Az SMS-csomaghoz díjmentesen választható
1db infoSMS.
(14) 	A Kedvezményes vezetékes körzet, a Virtuális
csoporttagság és a Partnercég opciós
telefonszám módosítása.
(15) 	Az opciókhoz tartozó havi díjak
a díjcsomagok havi díján felül értendőek.
Az opciók havi díja nem lebeszélhető.
(16) 	A rendelkezésre állási idő alatt, azaz
a virtuális utalvány érvényességi ideje alatt
a WLAN használati időkereten belül minden
Telekom magyarországi mobil Előfizető/
felhasználó tetszőleges időközönként
forgalmazhat, a szolgáltatás használatához
be-, illetőleg kijelentkezést tetszőleges
számban végezhet az utalványhoz tartozó
azonosítóval és jelszóval. A Szolgáltató
nem korlátozza a forgalmi időkeretben
lebonyolított adatforgalmat. Az utalványok
a rendelkezési időn belül bármeddig
felhasználhatók, azonban az első belépéstől
számítva a rendelkezési idő elteltével lejárnak,
még ha maradt is fel nem használt perce az
Előfizetőnek.
(17) 	A WLAN roaming igénybevételére csak a 15
és 30 perces virtuális utalványok (voucherek)
alkalmasak.
(18) 	A Szolgáltató a 30, 60 és 120 perces
utalványok használata esetén a Telekom
HotSpot szolgáltatás forgalmi díját idő
alapon számlázza, 15 perces számlázási
egységekben, és minden megkezdett
15 perc számlázásra kerül. A Telekom
HotSpot szolgáltatás díja - előre fizetett
(Domino) és utólag fizetett (előfizetéses)
mobil rádióhálózaton nyújtott szolgáltatásnál,
illetve hitelkártyás fizetési mód használatával
egyaránt azonos és napszaktól független.
(19) 	Ezen virtuális utalványok a bejelentkezés
időpontjának napján használhatók fel
a reggel 9 órától az aznap este 20 óráig
terjedő időben. Egy időben 5 felhasználó
generálhat forgalmat.

(20)	A havi díj-lebeszélhetőség hálózaton belül és
belföldi vezetékes hívások esetén érvényes.
(21)	A lezárás időpontjában már meglévő, az adott
lezárt díjcsomagra/díjcsomag csoportra
vonatkozó kisvállalkozói megállapodással –
annak hatálya alatt – a díjcsomag a lezárás
időpontját követően is igénybe vehető, a flotta
tovább bővíthető, azonban új megállapodás
erre a díjcsomagra/díjcsomag csoportra nem
köthető.
(22)	A cég Telemátrix szolgáltatásba bevont
valamennyi előfizetése ugyanazt a legfeljebb
5 db belföldi Telekom mobilhívószámot
hívhatja a Partnercég opció kedvezményes
tarifájával.
(23)	A Partnercég opciós telefonszám és
kedvezményes vezetékes körzet módosítása.
(24)	A Csoporton belüli híváskedvezmény
opció választása esetén a kedvezmény
kizárólag abban az esetben jelenti a 0 Ft-os
forgalmi díjat a Telekom magyarországi
mobilhálózatán belül indított hívásnál,
ha a hívó és a hívott szám is előfizetett az
opcióra. Abban az esetben, ha csak a hívó
fél rendelkezik az opcióval, a csoporton
belüli hívás tarifája megegyezik a díjcsomag
hálózaton belül kínált percdíjaival.
(25)	A havi díj-lebeszélhetőség belföldön, bármely
belföldi hálózatba irányuló hívások esetén
érvényes.
(26)	A felfüggesztés időpontjában már meglévő,
az adott felfüggesztett díjcsomagra vonatkozó
kisvállalkozói megállapodással – annak
hatálya alatt – a díjcsomag a felfüggesztés
időpontját követően is igénybe vehető,
de a flotta tovább nem bővíthető, és
a felfüggesztett díjcsomagra új megállapodás
sem köthető.
(27)	A havi díj összegének leforgalmazhatósága
a Magyar Telekom hálózaton belüli, belföldi
vezetékes hívásirányú hanghívásokra,
valamint belföldi internetforgalomra
vonatkozik.
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