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IKEDVEZMÉNYESI 
ITELEKOM AJÁNLATOKI 

.A DOROGI NEHÉZATLÉTIKAI CLUB. 

.TAGJAINAK. 

SZABADON ÖSSZEÁLLÍTHATÓ fLOTTÁS MOBIL DÍJCSOMAG! 
Válassz a használati szokásaidhoz illeszkedő DNC KLUB PLUS hang és FLOTTA NET adat díjcsomagot! 
 
 

DNC KLUB PLUS 
FLOTTA BASIC HANGDÍJCSOMAGOK 

S M L 
HANG HAVIDÍJ e-Pack kedvezménnyel1 1 538 Ft 3 338 Ft 6 339 Ft 
MAGENTA 1-be bevonható?    
LEFORGALMAZHATÓSÁG belföldön    
Flottán belüli hívások Korlátlan Korlátlan Korlátlan 
Telekom mobil és vezetékes irányú hívások 

  100 perc 
Korlátlan Korlátlan 

Más belföldi irányú alapdíjas hívások 200 perc Korlátlan 
Belföldi mobil irányú alapdíjas díjmentes SMS 20 db 20 db Korlátlan 

PERCDÍJ alapdíjas belföldi irányokba    
Flottán belüli irányba  0 Ft 0 Ft 

0 Ft 
Telekom mobil és vezetékes irányba  11,4 Ft 0 Ft 
Más belföldi mobil és vezetékes irányba  11,4 Ft 11,4 Ft 
EU országból* (roaming) minden belföldi irányba 11,4 Ft 11,4 Ft 

SMS KÜLDÉS alapdíjas belföldi irányokba    
Flottán belüli irányba  19,1 Ft 19,1 Ft 0 Ft 

Telekom mobil irányba  19,1 Ft 19,1 Ft 0 Ft 
Más belföldi mobil irányba  19,1 Ft 19,1 Ft 0 Ft 
EU országból* (roaming) minden belföldi irányba 19,1 Ft 19,1 Ft 0 Ft 

A táblázatban jelzett díjak az áfát tartalmazzák! A hívások számlázási egysége belföldön másodperc alapú. A táblázatban nem részletezett tarifaelemek és irányok díjazása a 
mindenkori lakossági Díjszabásban részletezett Flotta Basic díjcsomag szerinti. A díjcsomagok mellett valamelyik Flotta Net szolgáltatás igénybevétele kötelező.  
1 - Az e-Pack kedvezmény mértéke 300 Ft. Az e-Pack kedvezmény igénybevételi feltételeit a mindenkori lakossági Díjszabás, illetve jelen tájékoztató is tartalmazza. 

 

FLOTTA NET 
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KORLÁTLAN 

Kedvezményes havidíj 552 Ft 792 Ft 1 032 Ft 2 712 Ft 3 672 Ft 6 072 Ft 7 200 Ft 

Benne foglalt  
adatforgalom 

Alap esetben 500 MB 1 GB 2 GB 6 GB 10 GB 20 GB 
Korlátlan 

Magenta 1 ügyfélként1 1 GB 2 GB 4 GB 12 GB 20 GB 40 GB 

EU-ban is használható rész 500 MB 1 GB 2 GB 6 GB 10 GB 13 GB 15 GB 

Korlátlan 
alkalmazások 
belföldön 

Közösségi és 
navigáció    - -     - 

Chat   - -     - 

Zene     - -     - 

Streaming    - - -    - 
A táblázatban jelzett díjak az áfát tartalmazzák! A benne foglalt adatforgalom felhasználása után a forgalmazás leállításra kerül fordulónapig. A Telekom fenntartja a 
megrendelhető Flotta Net adatdíjcsomagok változtatásnak jogát a keretszerződés szerinti 20% havidíj kedvezmény változatlansága mellett. A táblázatban jelzett árak a 
kedvezményt már tartalmazzák. Az aktuálisan rendelhető Flotta Net adatdíjcsomagokat és azok igénybevételi feltételeit a mindenkori lakossági Díjszabás tartalmazza.  
1 - Amennyiben azonos néven legalább 2 db otthoni szolgáltatással (telefon / internet / TV) is rendelkezel és ezeket Magenta1 kedvezménybe összevonod a mobillal. 
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HASZNÁLJ EGY ELŐFIZETÉST TÖBB ESZKÖZÖN! telekom.hu/multisim 

multisim**
  

A Telekomnál lévő havi díjas mobil-előfizetésedet már akár több okoseszközön is használhatod! A 
MultiSIM szolgáltatásnak köszönhetően előfizetésedhez tartozó fő SIM mellé akár további 2 MultiSIM-
et (akár eSIM-et is) igényelhetsz havi díj ellenében. A MultiSIM-ek hívószáma megegyezik az 
előfizetéséhez tartozó fő SIM hívószámával, azokon hívásokat indíthatsz, fogadhatsz és 
internetezhetsz az előfizetésed hang-és adatforgalmi keretéig.  

Havidíj:  990 Ft/MultiSIM (Flotta Net Korlátlan adatdíjcsomag mellett: 3990 Ft) 

MOBILNET AZ EU-N KÍVÜL IS!  

VILÁG net 2gb**
  

2 GB mobilinternet adatmennyiség mobil díjcsomagok mellé EU-n kívüli roaming mobilinternetezéshez. 
Csomag tartalma: 61 db EU-n kívüli országban történő mobilinternetezés 

Érvényesség: 3 nap (72 óra), érvényességi időn belül akár tíz alkalommal újrarendelheted! 

Aktiválás díja:  3 490 Ft/alkalom 

 

TÖLTSD LE ÉS HASZNÁLD A TELEKOM MOBILALKALMAZÁST! 
Legyen mindig veled a saját, személyre szabott ügyfélszolgálatod! 

    
www.telekom.hu/go/telekom-alkalmazas 

ELEKTRONIKUS SZÁMLAÜGYINTÉZÉS ESETÉN KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK  

e-pACK KEDVEZMÉNY  

Amennyiben papír számla helyett az elektronikus számlázást választod és a havi számlád határidőre, elektronikus csatornán fizeted be, úgy 
egyedi Flotta Basic díjcsomagod havi díjából a következő hónapban 300 Ft e-Pack kedvezményt kaphatsz. 

Az e-Pack kedvezmény feltételei: 
 Igényelj elektronikus számlát 

Megteheted a Telekom mobilalkalmazásban, online ügyfélszolgálatunkon a Telekom fiókodban, üzleteinkben időpontfoglalással 
vagy telefonon a 1414-es számon. 

 Fizesd elektronikusan számláidat 
Számláidat fizesd online ügyfélszolgálatunkon a Telekom fiókodban, a Telekom mobilalkalmazásban, csoportos beszedéssel vagy 
banki átutalással. 

 Számláidat egyenlítsd ki a fizetési határidőre 
A befizetésednek be kell érkeznie a számládon jelzett határidőig; számolj az utalás átfutási idejével és a munkaszüneti napokkal. 

A kedvezmény automatikusan jár neked a feltételek teljesültével, nem kell külön igényelned. Amennyiben a fentiek közül valamelyik feltétel 
nem teljesül, akkor a következő havi számlán nem érvényesül az e-Pack kedvezmény. 

VÁSÁROLJ KÉSZÜLÉKET fLOTTÁS KEDVEZMÉNNYEL! 
A flotta díjcsomagod mellé elérhető készülékkedvezményekről érdeklődj a Telekom üzletekben vagy 

 a 1414-es telefonos ügyfélszolgálatunkon! 

https://www.telekom.hu/uzleti/szolgaltatasok/mobil/mobil-dijcsomagok/vilag-roaming
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IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK  

HOGYAN LEHETSZ TE IS FLOTTA TAG? 
Jogosultak köre: Dorogi Nehézatlétikai Club tagok Szerződéskötés helye, módja: Telekom üzletben, személyesen 

Előfizető, Számlafizető: TAG (magánszemély) Jogosultság igazolása: Tagsági igazolással 

Előfizetések száma: max. 5 db/tag Keretszerződés lejárata: 2022.01.31. 

A jelen tájékoztatóban részletezett kedvezmények kizárólag a Dorogi Nehézatlétikai Club által kiállított 30 napnál nem régebbi Tagsági 
igazolása alapján vehetők igénybe. Minden előfizetéshez külön Tagsági igazolás szükséges! A Telekom a kedvezményes díjcsomagot 
kizárólag a tagok részére, a tagság időtartama alatt, de legkésőbb a Dorogi Nehézatlétikai Club és Telekom közötti mobil előfizetői 
keretszerződés határozott idejének lejártáig biztosítja. A Telekom a szerződéskötést egyéb, a mindenkori Általános Szerződési 
Feltételekben szabályozott feltételekhez kötheti. 

 
  

  Magenta 1-ESKÉNT. 
  MÉG TÖBBET KApSZ!. 
 

 

 
 

   Egyesítsd otthoni és flottás mobil előfizetéseid. 
   Magenta 1 csomagban további kedvezményekért!. 
 
 

 
 

 
 

Minimum két 
otthoni előfizetés 

Minimum egy mobil 
előfizetés 

Havidíjkedvezmény 
otthoni 

szolgáltatásaidra 

Magenta 1 extra 
előnyök 

 

Ha van legalább két 
otthoni előfizetésed: 

internet, TV vagy 
otthoni telefon. 

És mellette van legalább 
egy havidíjas mobil 

előfizetésed. 

Akkor minden otthoni 
alapszolgáltatásod 
havidíja 30%-kal 

csökken. 

Olyan extrákat is kapsz, 
mint a dupla mobilnet, 

korlátlan tévézés 
mobilon. 

 

MAGENTA 1 ExTRA ELőNYÖK fLOTTÁSKÉNT:  

   

 

DUPLA  
MOBILNET 

KORLÁTLAN TÉVÉZÉS 
MOBILON 

DUpLA fELTÖLTÉSI 
BÓNUSZ 

 

Megduplázzuk a belföldi adatod, 
hogy gondtalanul élhess a digitális 

világ adta lehetőségekkel. 

A TV GO-val díjmentesen, korlátlan 
belföldi adatforgalommal 

tévézhetsz mobilon is. Nézd az élő 
adást egy időben akár több 

eszközön, otthon vagy útközben.1 

Töltsd fel Magenta 1 csomagodhoz 
tartozó Domino hívószámokat 

minimum 3000 Ft-tal a Telekom 
alkalmazásban és 100 percet, 

illetve 1 GB adatot adunk!2 
 

 

 
 
 
 

MAGENTA 1 - Kiegészítő információk 

A fenti ajánlatok visszavonásig érvényesek. A Magenta 1 kedvezménycsomagot olyan új vagy már szerződött egyéni előfizető veheti igénybe, aki a Magyar Telekom 
meghatározott otthoni és mobilszolgáltatásait személyben azonos előfizetőként veszi igénybe (és erről nyilatkozik). Amennyiben az Előfizető több otthoni és/vagy mobil 
folyószámlával rendelkezik, akkor szükséges megjelölni 1 otthoni és 1 mobil folyószámlát, amire a Magenta 1 kedvezmény vonatkozni fog. Egy folyószámlához tartozó 
szolgáltatás egy Magenta 1 kedvezménycsomagban lehet részes. 

SZERETNÉL  
Magenta 1-es lenni? 

 

Hívd a 1414-et vagy gyere 
be egy Telekom üzletbe! 
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Ha az otthoni szolgáltatások esetén létesítés szükséges, akkor a megvásárolt eszközt a létesítéskor vagy a létesítést követően kapod meg.  

1) Korlátlan tévézés TV GO-val 
Magenta 1 ügyfeleknek díjmentes a Korlátlan TV és film opció, melynek használatával a TV GO és HBO GO szolgáltatás forgalma nem csökkenti az Előfizető csomagjának 
benne foglalt adatmennyiségét belföldön. Átmeneti tartózkodás esetén az EU-ban is használható a TV GO, de ott a tartalmak megtekinthetőségéhez megfelelő adat díjcsomag 
szükséges, illetve a használat csökkenti a csomagban foglalt adatmennyiséget. A Magenta 1 kedvezménycsomag megszűnése esetén a havi díjas „Korlátlan TV és film 
adatopció” díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók. 

2) Dupla feltöltési bónusz 
A Magenta1 kedvezménycsomagba történő bevonáshoz az új, vagy már szerződött Magenta1 előfizetőnek nyilatkoznia szükséges személyes vagy telefonos ügyfélszolgálati 
pontjaink egyikén, hogy az otthoni és mobil szolgáltatásait személyben azonos előfizetőként veszi igénybe, beleértve a Domino szolgáltatást is, amely ezáltal 
összeregisztrálásra kerül a Magenta1 csomaggal. A csoportba maximum 10 Domino hívószám bevonása lehetséges. Ezen előfizetőknek a feltöltési bónusz igénybevételéhez 
külön regisztráció nem szükséges. A 100 perc feltöltési bónusz hálózaton belüli belföldi beszélgetésre, a feltöltéstől számított 7 naptári napon belül használható fel. Telekom 
alkalmazáson történő feltöltés esetén a percek mellett további 1GB adatforgalom jár, amely belföldön és EU roaming helyzetben is 7 naptári napon belül használható fel. 

Az alább felsorolt Magenta 1 kedvezmények kizárólag a mindenkori lakossági Díjszabás 2.1.1. pont szerinti Mobil hang díjcsomagú előfizetéseken, illetve ezek Magenta 1 
kedvezménybe való bevonása mellett vehetők igénybe, egyéb díjcsomag (pl. jelen tájékoztatóban részletezett egyedi Flotta Basic díjcsomag) mellett nem elérhetők: 30% 
havidíj kedvezmény egyedi Flotta Basic hangdíjcsomagra és Flotta Net adatdíjcsomagra, Családi mobil opció, Többmobilos Magenta 1 kedvezmény, Telekom 
készülékkedvezmény. 

A fenti Magenta 1 ajánlat a jelen Tájékoztató készítésekor érvényes, 2018. szeptember 1-től elérhető kedvezményeket tartalmazza. A mindenkori Magenta 1 kedvezményeket 
a Telekom lakossági ÁSZF-jének 8. melléklete tartalmazza. 

 
Általános tájékoztató és hivatkozások 

* EU ország/EU roaming díjzóna: az Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Nagy-Britannia. Az EU országokban roaming 
helyzetben történő méltányos/rendeltetésszerű használat feltételeit a lakossági Díjszabás 7. pontja tartalmazza. A VilágNet 2GB szolgáltatás EU zónában nem használható! 

** A jelzett szolgáltatást a Magyar Telekom a mindenkori lakossági Általános Szerződési Feltételei alapján a Díjszabásban szereplő díjakon és feltételekkel biztosítja. A jelzett 
díj a jelen szórólap készítésekor érvényes lakossági Díjszabás szerinti. 

A tájékoztatóban szereplő árak az áfát tartalmazzák. A tájékoztatóban szereplő árak a kedvezménynyújtás alapjául szolgáló előfizetői keretszerződésben szereplő nettó 
árak áfával megnövelt, egy tizedesjegyig kerekített értékei. A szórólap tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a benne szereplő szolgáltatásokra és díjakra 
vonatkozóan szerződéskötési kötelezettsége egyik félnek sincs! A tájékoztatóban szereplő díjak a Magyar Telekom és a jelen tájékoztató anyag első oldalának fejlécében 
szereplő cég/szervezet közös üzleti titkát képzik, kizárólag a cég/szervezet dolgozóinak/tagjainak továbbítható, harmadik félnek nem adható tovább! A tájékoztatót és az 
abban szereplő kedvezményeket szigorúan tilos hagyományos és elektronikus újságban, televízióban, rádióban, közösségi internetes oldalakon és fórumokon, illetve a cég 
/ szervezet weboldalának felhasználónév és jelszó pár nélkül elérhető részén megjeleníteni. A tájékoztatóban szereplő szolgáltatás csomagok pontos és részletes paramétereit 
és az igénybevételi feltételeket a fejlécben megnevezett cég/szervezet és a Magyar Telekom között létrejött Előfizetői keretszerződés tartalmazza. A tájékoztatóban nem 
szabályozott szolgáltatások és díjak tekintetében a Magyar Telekom mindenkori lakossági Általános Szerződési Feltételei és ennek Díjszabás melléklete a mérvadóak. Ezek 
megtekinthetőek üzleteinkben, illetve az alábbi weboldalon: www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf 

 

Jelen tájékoztató készítésének időpontja: 2020.02.19. 

http://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf

