VoiceCenter díjszabás
VOICECENTER
TELEKOM
INFORMATIKAI SZOLGáLTATáSOK DíJTáBLáZATA
ELŐFIZETÉSI DÍJAK (Ft)

Alapszolgáltatás1 havi díja határozott idejű szerződés esetén (2 év)
VOICECENTER

1450 Ft/hó

Alapszolgáltatás havi díja határozatlan idejű szerződés esetén
További csatornák havi díja
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Hangrögzítés havi díja rögzítőként3
Alapszolgáltatás1 havi díja határozatlan idejű szerződés esetén
Új VoiceCenter központi szám havi díja (egyedi behívószám)
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További csatornák2 havi díja

Hangrögzítés
havi díja havi
rögzítőként
A vészeseti átirányítás
díja 3
4
Új
VoiceCenter
központi szám havi díja (egyedi behívószám)
Fax2Email

Új mobil szám csak új SIM kártya vásárlásával.

Egy hangcsatornát tartalmaz, ami egy darab egyidejű bejövő hívás fogadására alkalmas.
5000 Ft/hó
A plusz hangcsatornák felhasználhatóak: több, egyidejű hanghívás fogadására, fax fogadásra hanghívásmellett (csak Fax opciómegrendelése esetén), kimenő hívás hangrögzítésének kezdeményezésére.
3
1 Egy hangrögzítő felhasználható egy dedikált számra érkező hívások hangrögzítésre, illetve arról a számról indított kimenő hívások rögzítésére egyaránt. Tehát egy havidíj ellenében egy telefonszámki-, illetve
Egy hangcsatornát tartalmaz, ami egy darab egyidejű bejövő hívás fogadására alkalmas.
2 bemenő hívásainak rögzítésemegoldható. (pl.: Egy számbe-, illetve kimenő hívásainak rögzítéséhezminimum2 csatornát és 1 hangrögzítést kell rendelni.)
A plusz hangcsatornák felhasználhatóak: több, egyidejű hanghívás fogadására, fax fogadásra hanghívás mellett (csak Fax opció megrendelése esetén), kimenő hívás hangrögzítésének kezdeményezésére.
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VoiceCenter kimenő hívásrögzítés díjak
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ELŐFIZETÉSI
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0 Ft

17137

Fax2Email havi díja határozatlan idejű szerződés esetén (1 hangcsatornát tartalmaz)

Telekom mobil

34 Ft
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Fax2Email havi díja határozott idejű szerződés esetén (2 év - 1 hangcsatornát tartalmaz)
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FORGALMI DÍJAK (hívásindítás iránya szerint)

Egyéb mobil
Vezetékes
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+36 1 480 1199

Díjcsomagban
meghatározott
tarifa szerint

Kimenő hívás rögzítése
Telekomos mobil vagy
1800 Ft/hó
vezetékes számról, 900 Ft/hó
2900 Ft/hó

Egyéb mobil vagy vezetékes
számról indítva

6,90 Ft

Mobil
hálózatba
Kimenő hívásrögzítés díjazás:

34,00 Ft

vagy mobil szám
Nemzetközi
1. díjszabása alapján történik, hanem a fenti táblázatban meghatározott tarifák alapján.

20,00 Ft

Nemzetközi
2.
a + 36 1 480 1199-es
számról indított rögzített hívás díja, amely a fenti táblázatban szereplő tarifák alapján kerül kiszámlázásra.

28,00 Ft

Nemzetközi
hálózatba*
Kimenő hívások
rögzítéséhez az ingyenesen hívható 17137-es zöldszámot kell tárcsázni, majd ezután hívni a kívánt célszámot. A 17137-es számról kimenő rögzített hívás díja nem a hívást indító vezetékes
Amennyiben hívásrögzítéshez a külföldről is hívható + 36 1 480 1199-es számot tárcsázza, a hívás a hívó fél díjcsomagjában meghatározott tarifák alapján kerül kiszámlázásra, amihez hozzáadódik

Nemzetközi 3-10.

Az árak nettó díjak, a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák.
Nemzetközi
11.
* Az egyes országok nemzetközi zónabesorolását az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó melléklet tartalmazza.

Az árak nettó díjak, a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák

60,00 Ft
270, 00 Ft

