MINDIG TÖBBET AD
VÁLLALKOZÁSÁNAK
HASZNÁLJA MOBILJÁT
KORLÁTLANUL NETTÓ
8650 FT HAVI DÍJÉRT!1

A Magenta 1 Business kedvezménycsomag minden olyan kommunikációs és
informatikai szolgáltatást egyben tartalmaz, amelyek egy versenyképes cég számára
elengedhetetlenek, legyen szó mobil, irodai vagy a távoli munkavégzéshez szükséges
megoldásokról.

Mobiltelefon
és internet

Vezetékes telefon
és internet

MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁL
VÁLLALKOZÁSÁNAK
A MAGENTA 1 BUSINESS?

Informatikai
megoldások
(Vírusvédelem és Office 365
programcsomag)

Együtt kedvezőbb havi díjat
30 000 Ft extra készülékkedvezményt, 
egy készülék egyösszegű vásárlása esetén 2
Dedikált ügyfélkiszolgálást az üzleti
ügyfélszolgálaton, a 1435-ös hívószámon.
Adatkorlát nélküli belföldi netezést mobilon, 
a nyár folyamán

A Magenta 1 Business cégére és munkatársaira szabható rugalmas konstrukciót
biztosít: minden kollégája számára a munkaköréhez leginkább illeszkedő szolgáltatásokat
és díjcsomagokat választhatja ki széles kínálatunkból.
 z alábbi példában néhány tipikus munkakörhöz ajánljuk szolgáltatáscsomagjainkat
A
Magenta 1 Business kedvezménnyel!
MOBIL MUNKATÁRSAK

Intenzív kommunikáció
korlátok nélkül

IRODAI MUNKATÁRSAK

Költséghatékony, munkakörhöz
illeszkedő megoldások

Akiknek elengedhetetlen a
mobil kapcsolattartás, az
azonnali információhoz jutás

KORLÁTLAN

150 perc

KORLÁTLAN

ÜGYVEZETŐ

mobiltelefonálás

mobiltelefonálás

7 GB

mobiltelefonálás

1 GB

2 GB

mobilnet

mobilnet

mobilnet

KORLÁTLAN

vezetékes telefonálás

100 perc

vezetékes telefonálás

-

Vírusvédelem,
Üzleti levelezés

Üzleti levelezés

Üzleti levelezés

15 365 Ft

6160 Ft

9650 Ft

vezetékes internet 120 MBit/s
7225 Ft
A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételekor további hűségidő vállalása nem szükséges. Amennyiben
a Next Business keretszerződés időtartamából a Magenta 1 Business kedvezménycsomagra történő szerződéskötés
időpontjában kevesebb mint 3 hónap van hátra, a Magenta 1 Business kedvezmény igénybevételéhez újabb 2 éves
határozott időtartamú kisvállalkozói keretszerződés megkötése szükséges.
A feltüntetett nettó díjak a Magenta 1 Business kedvezménybe bevont díjcsomagra és előfizetésre vállalt 2 éves
határozott időtartamú szerződés kötése esetén érvényesek új vagy meglévő kisvállalkozói keretszerződéssel,
Üzleti e-Pack kedvezménnyel.
A fenti példában feltüntetett szolgáltatáscsomagok részleteit, benne foglaltságait az alábbi meghatározásokban
olvashatja:
• Korlátlan mobiltelefonálás: Next Business Comfort M üzleti mobildíjcsomag, amely korlátlan beszélgetést
biztosít bármely belföldi hálózatba alapdíjas, továbbá az EU-ból Magyarországra, valamint azonos EU-országba
irányuló hívások esetén, ezen felül korlátlan az alapdíjas belföldi és EU-ból indított sms is.
• Korlátlan vezetékes telefonálás: Zenit Plusz díjcsomag, amely korlátlan beszélgetést biztosít belföldi normál
díjazású mobil- és vezetékes irányba, valamint 100 nemzetközi percet az 1–5 díjzónában.
• 150 perc mobiltelefonálás: Next Business Comfort 150 üzleti mobildíjcsomag, amelyben 150 perc lebeszélhető
belföldön és EU-ból Magyarországra, valamint azonos EU-országba irányuló hívások esetén, továbbá korlátlan 
cégen belül belföldön.
• 100 perc vezetékes telefonálás: Grátisz 100 díjcsomag, 100 perc Magyar Telekom normál díjazású vezetékes 
hálózaton belüli telefonálással
• Vírusvédelem: A Magyar Telekom által mindenkor értékesített vírusvédelem-szolgáltatás, amely 3 eszközre – 
mobiltelefon, laptop, táblagép – aktiválható.
• Üzleti levelezés: Office 365 Vállalati Alapverzió, amely üzleti levelezést, Office-programokat (Word, Excel,PowerPoint), videókonferencia-szolgáltatást foglal magában. Az Office 365 Vállalati Alapverzió vagy Vállalati Prémium csomagokat mobil SIM-enként biztosítjuk az ügyfél kérésére. Az Office 365 Vállalati Alapverzió
díjmentes a Magenta 1 Business csomagban.
• A cég telephelyén biztosított ConnectNet 120 vezetékesinternet-szolgáltatás. (A szolgáltató rendelkezésére álló 
hálózatának műszaki képességétől függően.)

30 000 Ft extra készülékkedvezmény mobiltelefonra,
táblagépre vagy laptopra
Tekintse meg kiemelt ajánlatainkat!

4G
LTE3

SAMSUNG GALAXY S7

A készülék ára egy összegben Magenta 1 Business
kedvezménycsomag igénybevételekor:
bruttó 69 060 Ft
(nettó 54 378 Ft)
A készülék ára Magenta 1 Business kedvezménycsomagba bevont
új vagy lejárt határozott idejű üzleti előfizetéssel,
Next Business Comfort M mobildíjcsomaggal
és 1 GB mobilinternettel érvényes, az előfizetésre
és a mobildíjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel,
kisvállalkozói keretszerződéssel.

4G
LTE3

HUAWEI MEDIAPAD T1 8 LTE

A készülék ára egy összegben 
Magenta 1 Business kedvezménycsomag
igénybevételekor:
bruttó 19 920 Ft
(nettó 15 685 Ft)

LENOVO IP 100-15IBD

A készülék ára egy összegben 
Magenta 1 Business kedvezménycsomag
igénybevételekor:
bruttó 115 200 Ft
(nettó 90 709 Ft)

Aktuális készülékajánlatukról érdeklődjön a telekom.hu/uzleti oldalon, a 1435-ös számon vagy üzleteinkben.
A készülékkedvezmény ügyfelenként, a Magenta 1 Business kedvezménycsomagra vonatkozó szerződés tartama alatt egy
alkalommal használható fel egy készülék egyösszegű vásárlása esetén készletünk erejéig, az üzleti ügyfelek részére kínált
eszközeinkből. Bruttó 30 000 Ft-nál alacsonyabb összegű készülék választása esetén a fel nem használt összeg
a továbbiakban nem érvényesíthető.
A feltüntetett árak a Magenta 1 Business extra készülékkedvezménnyel csökkentett összegű árak.
3 A 4G-hálózat elérhetőségéhez arra alkalmas készülék és díjcsomag szükséges. Az előfizető által tapasztalt sebesség
mérteke függ a megfelelő képességű díjcsomagtól és készüléktől, valamint attól, hogy az adott ponton támogatja-e a
hálózat azt a sebességet, továbbá a rádiós és forgalmi körülményektől is. A lefedettségi térképért, kérjük, keresse fel a
www.telekom.hu/uzleti/4g weboldalt.
További feltételek:
A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételéhez szükséges kötelező szolgáltatáselemek az alábbiak:
• üzleti mobiltelefon-díjcsomag - Next Business Comfort 150/S/M, választható benne foglalt adatmennyiséggel 
(1/2/7/12/25 GB)
• üzleti vezetékesinternet-csomag, ami a telepítési helyen a szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségek 
függvényében lehet 10, 20, 30, 50 vagy 120 Mbit/s sávszélességű ConnectNet csomag
• üzleti vezetékestelefon-díjcsomag - Grátisz 100/300/500, Zenit, Zenit Plusz, Connect Phone 150/S/M
A fenti szolgáltatáselemek mindegyikéből minimum 1 db új vagy meglévő előfizetés bevonása szükséges a
Magenta 1 Business kedvezménycsomagba.
Az egyes szolgáltatások előfizetőinek személyében azonosnak kell lenniük, azaz az előfizető adószáma meg kell, hogy
egyezzen valamennyi szolgáltatás esetén. Azonos adószámhoz tartozó további üzleti vezetékes internet, üzleti vezetékes
telefon illetve mobil előfizetések is a Magenta 1 Business kedvezménycsomag részévé válhatnak.
1 Korlátlan mobiltelefonálás és akciós jelleggel korlátlan mobilnet, utóbbi 2016. augusztus 31-éig érvényes belföldi
használat esetén. 2016. augusztus 31. után az előfizetői szerződésben rögzített benne foglalt adatmennyiség áll
előfizetőink rendelkezésére. Az akció időtartama alatt és az után is a benne foglalt adatmennyiség az EU-ban is
felhasználható. 
A korlátlan mobiltelefonálás alapdíjas belföldi, továbbá az EU-ból magyarországi, illetve azonos EU országba irányuló
hívásirányokra vonatkozik. EU országok: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland,
Liechtenstein, Norvégia. A nettó 8 650 Ft-os havi díj a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba vont Next Business
Comfort M üzleti mobildíjcsomag havi díja 1 GB mobilinternettel, e-Pack kedvezménnyel, 2 év hűségidővel, kisvállalkozói
keretszerződéssel.
A díjcsomagok által kínált benne foglalt lebeszélhetőség felhasználását követően az ÜÁSZF-ben foglalt díjak kerülnek
felszámításra.
A díjcsomagokhoz kötelezően választható Üzleti Mobilnet EU csomagokban kínált le- és feltöltési sebességek: letöltés
150 Mbit/s, feltöltés 50 Mbit/s. A garantált le- és feltöltési sebesség minden csomag esetében 0 Mbit/s. A díjcsomagokban
foglalt adatmennyiség felhasználását követően az adatforgalmazás 32 kbit/s sebességre csökken belföldön,
EU-roaming-helyzetben pedig leállításra kerül.

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: 1435, üzleteink, telekom.hu/uzleti, ügyfélmenedzser

