
 

MOZDONYVEZETŐK SZAKSZERVEZETÉNEK TAGI DÍJCSOMAGJAI A TELEKOMTÓL 

    Legjobb ajánlatunk! 

 MOSZ Tagi A 
pERCDÍJAS 

MOSZ tagi C 
KORLáTLAN háLÓZATON bELüL 

MOSZ Tagi B  
KORLáTLAN bELföLDöN  

ÉS AZ Eu-ban 

 
HAVI DÍJ  
Bruttó 

 
2366 Ft  

 

 
3789 Ft 

 
7180 Ft 

 

DÍJCSOMAGBA FOGLALT KEDVEZMÉNY 30 db hálózaton belüli SMS 
100 pe rc beszélgetés alapdíjas belföldi számok 

hívá sára Magyarországról és EU -s országból 
-  

 
 
 

PERCDÍJ 

Csoporton belüli számok hívásakor 

Magyarországon 
0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Telekom alapdíjas mobilszámok 
hívásakor Magyarországon 10,16 Ft 0 Ft 0 Ft 

Más belföldi alapdíjas számok 
hívásakor Magyarországon 

10,16 Ft 10,16 Ft 0 Ft 

Belföldi alapdíjas számok hívásakor 

EU-s országból (roaming) 
10,16 Ft 10,16 Ft 0 Ft 

SMS DÍJA 
/DB 

Telekom számokra Magyarországon 
19,05 Ft 

a csomagban foglalt SMS-ek felhasználása után 
0 Ft  0 Ft 

Belföldi alapdíjas számra 

Magyarországon 19,05 Ft 10,16 Ft 0 Ft 

MOBILNET Belföldön és az EU-ban 
500 MB 

Magenta 1-ben 1 GB 

(500 MB az EU-ban is) 

1 GB 
Magenta 1-ben 2 GB 

(1 GB az EU-ban is) 

3 GB 
Magenta 1-ben 6 GB 

(3 GB az EU-ban is) 

 

Igényelhető kedvezményes előfizetések száma előfizetőnként: 5 db. Fontos, hogy minden előfizetésnek a neveden kell majd lennie! 
Díjcsomagváltás: amennyiben már van előfizetésed a fenti díjcsomagok egyikével, választhatsz másikat  a táblázat alapján. Hívd a Telekom 1414-es telefonszámát vagy keresd fel a 
Telekom üzleteinek egyikét, és előtte foglalj időpontot, hogy gyorsabban kiszolgálhassunk!  
 
A havi díj tartalmazza a „Csoporton belüli díjmentes hívások” havi díját is. Csoporton belüli hívásnak minősül a céges és a fenti díjcsomaggal rendelkező előfizetések közötti telefonálás. Belépési díj: hűség nélkül 5000 Ft, 1 éves hűség esetén 0 Ft.  A feltüntetett díjak az 

áfát tartalmazzák. A hívások számlázása másodperc alapon történik. A havi díjban foglalt mobilnet felhasználását követően nem  fogsz tudni tovább netezni az adott elszámolási időszakban, kivéve, ha eseti netbővítőt vásárolsz.   

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


 

EGYESÍTS MAGENTA 1-BEN TOVábbI KEDVEZMÉNYEKÉRT! 
Egyesítsd a megújult Magenta 1-ben MOSZ tagi díjcsomagos előfizetésedet és legalább két otthoni Telekom szolgáltatást, így 30% havidíj-kedvezményt kapsz az otthoni 

szolgáltatásaidra és további Magenta 1 előnyökhöz is jutsz! Mobilcsomagod mellé TV, otthoni internet és otthoni telefon szolgált atásaink közül bármelyik kettőt, vagy akár 

mindhármat választhatod! Ha már vannak Telekom szolgáltatásaid, válts a Magenta 1 -be bevonható díjcsomagokra!  

 

MAGENTA 1 ELŐNYÖK 

 

30% havidíj-kedvezmény 
Minden Magenta 1-be bevont otthoni szolgáltatásaid havi díjából összesen 30% havidíj-kedvezményt kapsz. i1 

 

Dupla mobilnet 
Megduplázzuk a mobilcsomagodban foglalt belföldi netet, és az igénybe vett havi díjas bővítő opciókban foglalt 

adatmennyiséget is, hogy gondtalanul élhess a digitális világ adta lehetőségekkel.  

 

Korlátlan tévézés a TV GO-val 
Nézd kedvenc műsoraidat TV GO-val okostelefonon vagy táblagépen az interneten keresztül, korlátlanul és díjmentesen 

belföldön, a Magenta 1 csomagba bevont mobil-előfizetésen, és az ahhoz tartozó mobil folyószámlán lévő összes előfizetésen! i4 

  



 

ELSŐ LÉPÉSEK 

Most lettél Telekomos, és nem tudod, hogyan követheted mobilneted aktuális egyenlegét vagy nézheted meg, fizetheted be havi számládat? 

Segítünk! 

      
       

A Telekom alkalmazásról röviden 

▪ Az alkalmazásba belépve már közvetlenül a kezdőlapon megnézheted minden, a Telekom Fiókodba 

felcsatolt előfizetésed egyenlegét és adatforgalmát. 

▪ Fizesd be mobil és otthoni szolgáltatásaid számláit sorban állás nélkül, akár már a kezdőlapon, egy 

kattintással! A számlák menüpont alatt megtekintheted befizetésre váró vagy már befizetett számláidat.   

▪ Aktiválhatsz vagy lemondhatsz kiegészítő szolgáltatásokat és eseti netbővítőket.  

▪ Hozzáadhatsz Telekom fiókodhoz előfizetéseket, melyeket utána kezelhetsz a kezdőlapodon, vagy 

törölheted a menü Előfizetések pontjából. 

További információk honlapunkon a Telekom alkalmazásról  

Első lépés: hozz létre egy Telekom fiókot! 
 
Telekom fiókodhoz az összes otthoni és mobil-
előfizetésedet hozzáadhatod, így például a 
Telekomtól igénybe vett szolgáltatásaid számláit 
egy helyen láthatod és befizetheted. Saját fiókodat 
gyorsan létrehozhatod, elég hozzá egy e-mail cím. 
Létrehozom a Telekom fiókomat! 
 

Harmadik lépés: add hozzá előfizetésedet 
a Telekom fiókhoz 
Indítsd el a Telekom alkalmazást a mobilodon. Lépj 
be Telekom fiókodba, majd válaszd az előfizetés 
hozzáadást! Egy hívószám több Telekom fiókhoz is 
hozzáadható, így a családban többen is kezelhettek 
egy előfizetést, láthatjátok vagy befizethetitek a 
számlákat. 
 

Második lépés: töltsd le a Telekom 
alkalmazást! 
Töltsd le a Telekom alkalmazást iOS-es vagy 
androidos mobilodra!  
 

 

https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/telekom-alkalmazas/nyerhetsz-szabalyzat
https://www.telekom.hu/telekomfiok/regisztracio?3
https://itunes.apple.com/hu/app/telekom-alkalmazas/id588993858?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.telekom.telekomapp&hl=en

