
 

 
  

 

 

 

 

 Flextronics International Kft.  
 lojalitás programos és dolgozói mobil 
díjcsomagjai  

 

Érvényes: 2023. máricus 01-től 

 



 

KIEMELT AJÁNLATUNK! 

 

ÚJ ELŐFIZETÉSEDHEZ MOST 3X15 GB MOBILNETET ADUNK! 

Ha most vásárolsz új előfizetést kedvező havidíjú Flextronics lojalitás programos vagy Flextronics alap dolgozói díjcsomaggal, 3 hónapon át havi 15 GB 
mobilnetet adunk!  

• Az új előfizetésed aktiválását követő napon 12 óráig bekapcsoljuk neked a 3x15 GB mobilnetet, és erről SMS-ben is értesítünk. 

• A plusz mobilnetet a bekapcsolástól számított 3 hónapon át használhatod majd fel belföldön és az EU-ban is, akár 5G hálózaton. Az adott hónapban fel 

nem használt mobilnet egyenleget nem viheted át a következő hónapra. 

• Az akció érvényessége: 2023. március 13-tól június 15-éig 

• Új előfizetésnek számít a teljesen új előfizetés vásárlása, a más szolgáltatótól történő számhordozás, valamint korábbi Domino előfizetés behozatala. 

• Az akció üzleteinkben személyesen vehető igénybe. Javasoljuk, foglalj előzetesen időpontot, hogy még gyorsabban kiszolgálhassunk!  

Amennyiben tagja vagy a Flextronics lojalitás programjának, akkor jogosult vagy 1 db lojalitás programos előfizetésre, illetv e további 5 db alap dolgozói 
díjcsomagú előfizetést vásárolni. Tehát ö sszesen maximum 6 db kedvezményes előfizetést vásárolhatsz. Ha nem veszel részt a Flextronics lojalitás 
programjában, akkor az alap dolgozói díjcsomagok közül választhatsz és maximum 5 db ilyen előfizetést vásárolhatsz. Minden el őfizetésnek a jogosult nevén kell 
lennie 

JÓ, HA TUDOD! 

Az akció 2023. március 13-tól és június 15-éig érvényes új Telekom lakossági flottás havidíjas előfizetés vásárlása esetén Flextronics lojalitás programos vagy Flextronics dolgozó díjcsomag előfizetés vásárlásakor. 
Nem számít új előfizetésnek a meglévő havidíjas előfizetésen végrehajtott díjcsomagváltás vagy az arra vállalt új 2 éves hűségnyilatkozat.  

A plusz 3x15 GB mobilnet aktiválása az előfizetés aktiválását követő napon 12 óráig történik meg. Az aktiválásról az érintett  előfizetésre a Telekom SMS-t küld. A plusz 3x15 GB mobilnet kizárólag arra az előfizetésre 
érvényes, amelyet az akció keretében vásároltak, a plusz mobilnet más előfizetésre nem vihető át. A fel nem használt egyenleg  nem vihető át a következő hónapra és készpénzre, díj visszatérítésre nem váltható át. A 
3x15 GB mobilnet egyenleg megelőzi a Flotta Net csomag egyenlegének felhasználását. A kiegészítő eseti netbővítők egyenlege viszont előbb fogy, mint a 3x15 GB-os egyenleg. A plusz mobilnet egyenlegnek nem 
feltétele hűségidő vállalása.  

  

https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso


 

FLEXTRONICS LOJALITÁS PROGRAM MOBIL DÍJCSOMAGOK 

Amennyiben tagja vagy a Flextronics lojalitás programjának, akkor jogosult vagy 1 db, a saját neveden lévő lojalitás programos előfizetésre. 

 

Bruttó díjak Flex Loj S 
Percdíjas 

Flex Loj M 
Korlátlan beszélgetés hálózaton belül 

Flex Loj L 
Korlátlan belföldön 

Flottán belüli számok hívása 
Magyarországon 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Telekom mobilszámok és 
belföldi vezetékes számok 
hívása Magyarországon  

8,89 Ft/perc 0 Ft 0 Ft 

Belföldi más mobil számok 
hívása Magyarországon 8,89 Ft/perc 

A díjcsomag tartalmaz 100 percet 
Ezt követően: 11,43 Ft/perc 

0 Ft 

Belföldi számok hívása 
külföldről, EU-s országból 
(roaming) 

8,89 Ft/perc 0 Ft 

SMS Telekom mobilszámokra 
Magyarországon A díjcsomag tartalmaz 20 db-ot 

Ezt követően: 12,7 Ft/SMS 

A díjcsomag tartalmaz 100 db-ot 
Ezt követően: 12,7 Ft/SMS A díjcsomag tartalmaz 200 db-ot 

Ezt követően: 12,7 Ft/SMS SMS más belföldi számokra 
Magyarországon 12,7 Ft/SMS 

Díjcsomag havi díjak  
e-Pack havidíj-kedvezménnyel* 

2029 Ft  
Ebből lebeszélhető 1778 Ft  

belföldi alapdíjas számok hívására. 
3193 Ft 5082 Ft 

                                               + 
                                                                                         Flotta Net csomagot is kell választanod, ennek havi díja hozzáadódik a kiválasztott hang csomag fenti díjához  

 

Választható Flotta Net 
csomagok 

 
 

500 MB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 500 MB 

 
 

3 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 3 GB 

 
 

7 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 7 GB 

 
 

21 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 21 GB 

 
Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 

Külföldön, EU-s országban 
használható: 27 GB 

Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 

Okosvilág 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 37 GB  

5G hálózat is 
használható 

 

5G hálózat is 
használható 

 

2 díjmentes MultiSIM  

Mobilnet havi díjak 
30% havidíj-kedvezménnyel  

553 Ft 1434 Ft 2637 Ft 4801 Ft 6404 Ft 8809 Ft 
 

Egy Flotta Net csomag választása kötelező. A havi díj tartalmazza a „Flottán belüli díjmentes hívások” havi díját is. Flottán belüli hívásnak minősül a fenti díjcsomaggal rendelkező előfizetések egymás-, illetve a munkáltató előfizetésében lévő céges 
előfizetések közötti hívása. Belépési díj: hűség nélkül 5000 Ft, 1 éves hűség esetén 0 Ft. A feltüntetett díjak az áfát tartalmazzák. A díjak alapdíjas számok hívása esetén érvényesek. A hívások számlázása másodperc alapon történik.  
*Az e-Pack kedvezmény igénybevételének feltétele elektronikus számla igénylése, elektronikus csatornán történő számlafizetés, a számlák időben történő kiegyenlítése. Amennyiben az adott hónapban a feltételek nem teljesülnek, a havi 350 Ft e-Pack 
kedvezmény nem érvényesül, azaz ennyivel magasabb lesz a havi díjad.  



 

NÉZD MEG, MIRE VÁLTJUK KORÁBBI LOJALITÁS PROGRAM HANG DÍJCSOMAGODAT ÉS A MOBILNETEDET 
 

Amennyiben tagja vagy a Flextronics lojalitás programjának, akkor jogosult vagy 1 db, a saját neveden lévő lojalitás programos előfizetésre.  
 

  

Hang díjcsomag  
 

Meglévő díjcsomag neve:  

983161PLoj_perc 
Percdíjas 

1778 Ft/hó (2023.03.01-től 2036 Ft/hó) 
 

Meglévő díjcsomag neve:  

983163PLoj_flat 
Belföldön korlátlan beszélgetés 

5334 Ft/hó (2023.03.01-től 6108 Ft/hó) 
 

  
 

 
Új díjcsomag neve:  

Flex Loj S 
Percdíjas 

2029 Ft/hó  
e-Packkel 

 

 
Új díjcsomag neve:  

Flex Loj L 
Belföldön korlátlan beszélgetés  

5082 Ft/hó 
e-Packkel 

 

 

Mobilnet 
 

Mobilnet mennyisége 
a váltáskor 
(díjcsomagba foglalt 
+ bővítők együtt) 

0 – 3,99 GB 
között 

4 GB – 9,99 GB 
között 

10 GB – 24,99 GB 
között 

25 GB-tól 

     

Új mobilnet 
mennyisége és az új 
net csomag neve 

3 GB 
Flotta Net 3 GB 

1434 Ft/hó 

7 GB 
Flotta Net 7 GB 

2637 Ft/hó 

21 GB 
Flotta Net 21 GB 

4801 Ft/hó 

 
Korlátlan 

Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 
6404 Ft/hó 

 
 



 

FLEXTRONICS ALAP DOLGOZÓI MOBIL DÍJCSOMAGOK 

Bruttó díjak Flex Alap S 
Percdíjas 

Flex Alap L 
Korlátlan belföldön és az EU-ban 

Flottán belüli számok hívása 
Magyarországon 

0 Ft 0 Ft 

Telekom mobilszámok hívása 
Magyarországon 9,53 Ft/perc 0 Ft 

Belföldi számok hívása 
Magyarországon 9,53 Ft/perc 0 Ft 

Belföldi számok hívása 
külföldről, EU-s országból 
(roaming) 

9,53 Ft/perc 0 Ft 

SMS Telekom mobilszámokra 
Magyarországon A díjcsomag tartalmaz 20 db-ot 

Ezt követően: 12,7 Ft/SMS 

0 Ft 

SMS belföldi számokra 
Magyarországon 

A díjcsomag tartalmaz 50 db-ot 
Ezt követően: 12,7 Ft/SMS 

Díjcsomag havi díjak  
e-Pack havidíj-kedvezménnyel* 

2248 Ft  
Ebből lebeszélhető 1968,5 Ft  

belföldi alapdíjas számok hívására. 
5810 Ft 

                                               + 
                                                                                         Flotta Net csomagot is kell választanod, ennek havi díja hozzáadódik a kiválasztott hang csomag fenti díjához  

 

Választható Flotta Net 
csomagok 

 
 

500 MB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 500 MB 

 
 

3 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 3 GB 

 
 

7 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 7 GB 

 
 

21 GB 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 21 GB 

 
Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 

Külföldön, EU-s országban 
használható: 27 GB 

Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 

Okosvilág 
Külföldön, EU-s országban 

használható: 37 GB  

    5G hálózat is 
használható 

 

5G hálózat is 
használható 

2 díjmentes MultiSIM  

Mobilnet havi díjak 
30% havidíj-kedvezménnyel  

553 Ft 1434 Ft 2637 Ft 4801 Ft 6404 Ft 8809 Ft 
 

Amennyiben tagja vagy a Flextronics lojalitás programjának, akkor az 1 db lojalitás programos előfizetéseden felül további 5 db dolgozói díjcsomagú előfizetést 
vásárolhatsz (tehát összesen maximum 5 db kedvezményes előfizetésed lehet). Ha nem veszel részt a Flextronics lojalitás programjában, akkor maximum 5 db alap 
dolgozói díjcsomagú előfizetést vásárolhatsz. Minden előfizetésnek a jogosult nevén kell lennie. 
Egy Flotta Net csomag választása kötelező. A havi díj tartalmazza a „Flottán belüli díjmentes hívások” havi díját is. Flottán belüli hívásnak minősül a fenti díjcsomaggal rendelkező előfizetések egymás-, illetve a munkáltató előfizetésében lévő céges 
előfizetések közötti hívása. Belépési díj: hűség nélkül 5000 Ft, 1 éves hűség esetén 0 Ft. A feltüntetett díjak az áfát tartalmazzák. A díjak alapdíjas számok hívása esetén érvényesek. A hívások számlázása másodperc alapon történik.  
*Az e-Pack kedvezmény igénybevételének feltétele elektronikus számla igénylése, elektronikus csatornán történő számlafizetés, a számlák időben történő kiegyenlítése. Amennyiben az adott hónapban a feltételek nem teljesülnek, a havi 350 Ft e-Pack 
kedvezmény nem érvényesül, azaz ennyivel magasabb lesz a havi díjad.  



 

NÉZD MEG, MIRE VÁLTJUK KORÁBBI ALAP DOLGOZÓI HANG DÍJCSOMAGODAT ÉS A MOBILNETEDET 
 

 

  

Hang díjcsomag  
 

Meglévő díjcsomag neve:  

982964PDol_Perc 
Percdíjas + 50 MB mobilnet 

2021 Ft/hó (2023.03.01-től 2315 Ft/hó) 
 

Meglévő díjcsomag neve:  

982972PDol_Flat 
Belföldön korlátlan + 2 GB mobilnet 

7312 Ft/hó (2023.03.01-től 8373 Ft/hó) 
 

  
 

 
Új díjcsomag neve:  

Flex Alap S 
Percdíjas 

2248 Ft/hó  
e-Packkel 

 

 
Új díjcsomag neve:  

Flex Alap L 
Belföldön korlátlan beszélgetés  

5810 Ft/hó 
e-Packkel 

 
 

 
Mobilnet 

 
Mobilnet mennyisége 
a váltáskor 
(díjcsomagba foglalt 
+ bővítők együtt) 

0-999 MB 
között 

1 GB – 3,99 GB 
között 

4 GB – 9,99 GB 
között 

10 GB – 24,99 GB 
között 

25 GB-tól 

      

Új mobilnet 
mennyisége és az új 
net csomag neve 

 
500 MB 

Flotta Net 500 MB 
553 Ft/hó 

 

3 GB 
Flotta Net 3 GB 

1434 Ft/hó 

7 GB 
Flotta Net 7 GB 

2637 Ft/hó 

21 GB 
Flotta Net 21 GB 

4801 Ft/hó 

 
Korlátlan 

Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 
6404 Ft/hó 

 

 



 

KÉSZÜLÉKKEDVEZMÉNY 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy egy választott hang díjcsomag + Flotta Net csomag kombináció esetén mekkora összegű készülékk edvezmény vehető igénybe.  

Fontos tudnivalók! 

- A készülékkedvezmény 2 éves, az előfizetésre és a költési szintre vállalt hűség esetén érvényes. A kedvezményt a Telekomnál kapható készülék listaárából 

vonjuk le a 2 éves hűség vállaláskor. A kedvezmény nem vehető igénybe, ha az előfizetés jelenleg is 2 éves hűségben van, ilyen esetben annak lejártát meg 

kell várni. 

- A készülékkedvezmény mobiltelefonra, tabletre, laptopra és más készülékekre is felhasználható.  

- A táblázatban feltüntetett készülékkedvezmény összegek 2023.03.01-től visszavonásig érvényesek! Az aktuálisan elérhető készülékkedvezmény összege 

és a választható Flotta Net szolgáltatások köre idővel változhat. 

Lojalitás programos előfizetésre 
vonatkozó készülékkedvezmény a 
választott kombinációtól függően 

Flotta Net 500 MB Flotta Net 3 GB Flotta Net 7 GB Flotta Net 21 GB 
Flotta Gigaerős 

K orlátlan Net 

Flotta Gigaerős 
K orlátlan Net 

Okosvilág 
Flex Loj S 
Percdíjas  4840 Ft 4840 Ft 10 340 Ft 25 520 Ft 25 520 Ft 45 760 Ft 

 

Flex Loj M 
Korlátlan beszélgetés hálózaton 

belül 
4840 Ft 10 340 Ft 10 340 Ft 25 520 Ft 45 760 Ft 45 760 Ft 

 

Flex Loj L 
Korlátlan belföldön  

10 340 Ft 10 340 Ft 25 520 Ft 45 760 Ft 45 760 Ft 45 760 Ft 

 

Alap dolgozói előfizetésre vonatkozó 
készülékkedvezmény a választott 

kombinációtól függően 
Flotta Net 500 MB Flotta Net 3 GB Flotta Net 7 GB Flotta Net 21 GB 

Flotta Gigaerős 
K orlátlan Net 

Flotta Gigaerős 
K orlátlan Net 

Okosvilág 
Flex Alap S 
Percdíjas  

4840 Ft 4840 Ft 10 340 Ft 25 520 Ft 25 520 Ft 45 760 Ft 
 

Flex Alap L 
Korlátlan belföldön  

10 340 Ft 25 520 Ft 25 520 Ft 45 760 Ft 45 760 Ft 45 760 Ft 

Készüléket a Telekom üzleteiben vásárolhatsz. Javasoljuk, foglalj előzetesen időpontot, hogy gyorsabban kiszolgálhassunk! 

  

https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso


 

MULTI SIM – EGY MOBIL-ELŐFIZETÉS TÖBB ESZKÖZÖN 

Több készüléket használsz? 

A MultiSIM-mel nem kell többet cserélgetned a 
SIM-eket! Ráadásul eSIM-es eszközökben is 

használható. 

Néha csak az okosórádat vinnéd magaddal? 

Ezentúl nem kell a telefonodat magaddal vinned 
sportoláskor, az okosórádon is indíthatsz és 

fogadhatsz hívásokat. 

A szabadban neteznél? 

Nem kell a telefonodat magaddal vinned, ha kiülnél 
a szabadba tanulni vagy dolgozni, a táblagépeden 

vagy a laptopodon is netezhetsz. 

 

▪ A MultiSIM szolgáltatásnak köszönhetően előfizetésedhez tartozó fő SIM mellé további 2 SIM-et (MultiSIM-et) igényelhetsz havi díj ellenében. 

▪ A MultiSIM-ek hívószáma megegyezik az előfizetésedhez tartozó fő SIM hívószámával, azokon hívásokat indíthatsz, fogadhatsz és internetezhetsz az 

előfizetésed hang-és adatforgalmi keretéig (a hívás funkció függ az eszköztől is). Az okosórákba helyezhető MultiSIM le- és feltöltési sebessége 1 Mbit/s. 

▪ A fő SIM és a hozzá tartozó MultiSIM-ek havi díjai egy számlán jelennek meg. Aktuális egyenlegedet a Telekom alkalmazásban követheted. 

A MultiSIM díja a választott net csomag esetén:  

 
 Flotta Net 500 MB Flotta Net 3 GB Flotta Net 7 GB Flotta Net 21 GB 

Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 

Flotta Gigaerős 
Korlátlan Net 

Okosvilág 
Okosórába 
 

990 Ft/hó/SIM 
0 Ft/hó/SIM 

Tabletbe, 
modembe, stb. 

2990 Ft/hó/SIM 

 

Jó, ha tudod 

▪ A MultiSIM-en indított hang és mobilinternet forgalom a Fő SIM előfizetőjét terheli.  
▪ Beérkező hívásnál minden SIM kicseng (Fő és MultiSIM(ek)) és az egyik eszközön fogadott hívás esetén a többi eszköz is elhallgat. 
▪ Minden MultiSIM hívószáma a Te előfizetésed fő hívószáma. Telekom hálózatán belül a hívott fél minden MultiSIM-ről indított hívásnál a Telekom hálózatába indított hívások esetén a Te 

hívószámodat látja és azon tud visszahívni. 
▪ Ha egy MultiSIM-ről hívást indítasz, amíg az nem fejeződik be, addig a többi eszközről csak segélyhívást tudsz indítani.  
▪ Ha a mobil előfizetésed felfüggesztett státuszba kerül, a MultiSIM szolgáltatásod sem lesz használható. 
▪ A MultiSIM egyéb személynek történő felelőtlen kiadása visszaélésre adhat okot. Minden MultiSIM-ért való visszaélésért Te, mint előfizető vagy felelős!  
▪ Csak a fő SIM esetében lehetséges Mobilvásárlás, illetve csak a fő SIM-kártyára érkeznek meg az SMS alapú értesítések (pl. roaming helyzet értesítés, adatforgalmi értesítő SMS, stb.).  

 

  

https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/telekom-alkalmazas


 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK ÚJ ELŐFIZETÉS VÁSÁRLÁSAKOR VAGY A FLOTTÁBA VÁLTÁSKOR 

Üzleteinkben vásárolhatsz új előfizetést vagy válthatsz át a flottás díjcsomagra másik díjcsomagról, pl. publikus lakosságiról vagy másik flottában lévő díjcsomagról. 

Amennyiben tagja vagy a Flextronics lojalitás programjának, akkor jogosult vagy 1 db lojalitás programos előfizetésre, illetve további 5 db alap dolgozói díjcsomagú előfizetést 

vásárolni. Tehát összesen maximum 6 db kedvezményes előfizetést vásárolhatsz. Ha nem veszel részt a Flextronics lojalitás programjában, akkor az alap dolgozói díjcsomagok 

közül választhatsz és maximum 5 db ilyen előfizetést vásárolhatsz. Minden előfizetésnek a jogosult nevén kell lennie. 

A jogosultság igazolásához: 

Munkáltatói jóváhagyás Lojalitás mobil előfizetéshez vagy  

Munkáltatói jóváhagyás Dolgozói mobil előfizetéshez  

A személyazonosság igazolásához: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben az előfizetés most más nevén van, akkor erre is figyelj 

A fentiekben felsorolt dokumentumok szükségesek az azonosításhoz. Emellett fontos, hogy mindkettőtöknek jelen kell lennetek! A jelenlegi előfizetőnek, és neked 
is, akinek a nevére átírjátok az előfizetést.  

Magyar állampolgárként 

személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

Külföldi állampolgárként  

kötelező állandó lakóhelyet és állandó tartózkodási helyet igazolni, mely az adott dokumentumban található vagy külön lakcímet igazoló hatósági 

igazolvánnyal tanúsítható. Személyi igazolvány külföldi részére (papír formátumú) vagy személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy 

letelepedési engedély (kártya típusú vagy matrica formátumú, amelyet a hatóság az útlevélben helyez el) vagy tartózkodási engedély (matrica 

formátumú, amelyet a külföldi állampolgár útlevelében helyez el a hatóság) vagy tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség állampolgára 

számára (kártya formátumú) vagy regisztrációs igazolás EGT állampolgár részére (kártya formátumú dokumentum, amely a személyi igazolvánnyal 

vagy úti okmánnyal együtt érvényes) vagy állandó tartózkodási kártya (kártya formátumú dokumentum, mely a személyi igazolvánnyal vagy úti 

okmánnyal együtt érvényes) 

https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso


 

A fentiekben felsorolt dokumentumok szükségesek az azonosításhoz. Emellett fontos, hogy mindkettőtöknek jelen kell lennetek! A jelenlegi előfizetőnek, és neked 
is, akinek a nevére átírjátok az előfizeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útmutató 
ügyintézéshez, 
vásárláshoz 
 
Segítünk, mit hol intézhetsz lakossági flottás 

ügyfelünkként. 

 

 

Kattints, részletek a honlapunkon 

e-Pack havidíj-
kedvezmény 
 

 

e-Packes díjcsomagjaink havi díja 350 Ft-tal 

kedvezőbb lehet. A tájékoztatóban már ezeket a 

kedvezményes díjakat tüntettük fel.  

 

 

Kattints, részletek a honlapunkon 

Magenta 1 

 

 

A Telekom legjobb családi csomag ajánlata, ami 

attól lesz még értékesebb, hogy hozzád igazodik. 

2 otthoni + 1 mobil-előfizetés és kész a Magenta 

1 csomagod, amit szabadon bővíthetsz, 

alakíthatsz. 

 

Kattints, részletek a honlapunkon 

Eseti netbővítőink, ha még több netre van szükséged 

Válassz eseti netbővítőinkből, ha elfogyott a Flotta Net csomagodba foglalt havi net mennyiséged, és szeretnél tovább netezni. 

Kattints, részletek a honlapunkon 

 

JÓ, HA TUDOD 
A Telekom a mindenkori lakossági díjszabás szerinti Flotta Net adatcsomagok havi díjából 30% kedvezményt biztosít. Az aktuálisan elérhető Flotta Net szolgáltatásokat a mindenkori lakossági díjszabás 
tartalmazza, a tájékoztatóban feltüntetett net csomagok köre és tartalma változhat. A mobil internet-hozzáférési szolgáltatás becsült maximális sebesség a szolgáltató 4G hálózatán: leltöltés 300 Mbit/s, 
feltöltés 50 Mbit/s. 5G hálózati elérést biztosító szolgáltatások esetén a becsült maximális sebesség: letöltés 475/s, feltöl tés 75 Mbit/s. 

 

https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/havi-dijas-mobil-dijcsomagok/flotta
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/kedvezmenyek/flotta-e-pack
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/magenta-1-flotta
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/internet/mobilinternet/havi-dijas-csomagok/eseti-limitbovites

