Hoppá díjcsomag és opciók
több mint 14 millió telefonszámot hívhat 0 ft-os
percdíjon
hoppá plusz díjcsomag
 Hoppá Plusz díjcsomaggal 0 Ft-os percdíjjal hívhatja az összes belföldi vezetékes szolgáltató normál díjazású számait,
valamint a Telekom mobil, Telenor és Vodafone alapdíjas mobil számokat összesen havi 5000 perc erejéig.
 Hoppá Plusz díjcsomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel már 4200 Ft havidíjért megrendelheti. Amennyiben a
Magyar Telekomtól igénybe vett TV és/vagy internet szolgáltatással is rendelkezik, a havi díj még kedvezőbb lehet a
Telekom kedvezményrendszer feltételei szerint.
 Hoppá Plusz díjcsomag eltérő havi díjakkal 1 éves határozott idejű szerződéssel és határozott idejű szerződés nélkül is
megrendelhető (lásd lentebb a díjtáblázatot)

nemzetközi opció
 Nemzetközi hívások a használt díjcsomag percdíjaihoz képest 50%-os kedvezménnyel.
 A Nemzetközi opció határozott idejű szerződés nélkül, 590 Ft-os külön havidíjért rendelhető meg.
feltételek
 Hoppá Plusz díjcsomag egy, egycsatornás vonalon (analóg fővonal, GSM RLL, kábeltelefon, vagy digitális telefon) vehető
igénybe. A díjcsomag - a Nemzetközi opciót és a Telekom kedvezményt kivéve - nem él együtt havidíj-, illetve percdíj
kedvezményt biztosító más szolgáltatással, kedvezménnyel.
 A díjcsomagot egy előfizető egy hozzáférésre veheti igénybe.
 Amennyiben az Előfizető a szerződést a Hoppá Plusz díjcsomagra vonatkozó határozott tartamú szerződés lejárta előtt
szünteti meg, illetőleg díjtartozás vagy az Általános szerződési feltételekben meghatározott egyéb ok miatt, a Szolgáltató
az előfizetői jogviszony felmondására kényszerül, úgy az Előfizető a határozott tartamra igénybevett havidíjkedvezményt
kötbérként, egy összegben a Szolgáltató részére köteles megfizetni.
 Amennyiben az Előfizető más szolgáltató közvetítőválasztás szolgáltatását használja azon a hozzáférésen, amelyen a
Hoppá Plusz díjcsomag igénybevétele történik, a díjcsomag havidíjában foglalt hívási kedvezményeket értelemszerűen
nem tudja felhasználni, csak hívásonkénti közvetítőválasztással (hívások előtt a Magyar Telekom 1515-ös rövidszámának
tárcsázásával) vagy a közvetítő-előválasztás szolgáltatás megszüntetése esetén.

díjtáblázat – hoppá Plusz díjcsomag

A csomag fő jellemzői, előnyök

Napszakok
Havidíj 2 éves határozott idejű szerződéssel a
határozott idő alatt*
Havidíj 1 éves határozott idejű szerződéssel a
határozott idő alatt *
Havidíj határozatlan tartamú szerződéssel

0 Ft-os percdíjak a belföldi, normál díjas vezetékes, valamint az alapdíjas Telekom mobil,
Telenor, Vodafone, Tesco mobil, Mol mobile, Blue mobile és UPC mobil hívószám hívása
esetén összesen havi 5000 perc erejéig.
A percdíjaknál nincs megkülönböztetés a csúcsidős és a csúcsidőn kívüli hívásoknál.
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9. díjzóna

213,36
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Helyi, helyközi I. irány, hívásonként**
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb
szolgáltató 2
Helyközi II. irány, hívásonként**
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb
szolgáltató 2
Belföldi távolsági irány, hívásonként**
Magyar Telekom, Egyéb szolgáltató 1, Egyéb
szolgáltató 2
Mobil irányú, percdíj**
Telekom mobil, Telenor, Vodafone
Nemzetközi percdíj
1. díjzóna

10. díjzóna

304,80
304,80
240
240
11. díjzóna
711,20
711,20
560
560
*Feltüntetett havidíjak, a Magyar Telekomtól igénybevett TV és/vagy Internet szolgáltatás esetén kedvezőbbek lehetnek.
**A 0 Ft-os percdíjak havi 5000 percig érvényesek. E fölött a normál díjas belföldi vezetékes irányú hívás percdíja 10 Ft, a Telekom mobil, Telenor,
Vodafone alapdíjas mobil irány (Tesco mobil, Mol mobile, Blue mobile és UPC mobil hívószámok is) percdíja 30 Ft. A 0 Ft-os percdíjak a helyi
díjazású Kék számra irányuló hívás esetében (06/40) is érvényesek.

A számlázás percalapon történik helyi, helyközi I., helyközi II., belföldi III., mobil és nemzetközi hívásirányok hívása esetén
(60 másodperces egységekben), minden megkezdett egység díjköteles.
A csomagokban foglalt 0 Ft-os percdíj csak beszédforgalomra vonatkozik, így nem vehető igénybe:
 helyi 7 jegyű Internet behívószámokon bonyolított forgalomra,
 emelt díjas számokra (pl. helyi díjazású 06/91-es szám),
 valamint a 06-51-es irányra, így a Nyílt internetre, valamint helyi adatforgalomra sem.
A tájékoztatás nem teljes körű, további információért kérjük, keresse honlapunkat a www.telekom.hu címen, a 1412
ügyfélszolgálati számunkat, vagy a Telekom üzleteinket.

