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5/A Melléklet – havidíjas – lezárt

Utólag fizetett (Havidíjas) mobil szolgáltatások
Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások
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1.

LEZÁRT DÍJCSOMAGOK DÍJAI

1.1.

Hang, hangot és internetet tartalmazó lezárt díjcsomagok, opciók, és az azokhoz kapcsolódó díjak

A lezárásra került díjcsomagok meglévő előfizetésként továbbra is igénybevehetők, de ezekből bármely más nem lezárt hang
díjcsomagba való váltás, illetve a hangdíjcsomag/ a hangdíjcsomaghoz kapcsolódó előfizetés szüneteltetése esetén a lezárt
díjcsomagokba visszaváltani nem lehetséges, valamint új előfizetésként nem választhatóak.

1.1.1.

Eco, Eco XS, EcoSurf, Mix díjcsomagok díjai

Teljes havidíj (mobil és mobilinternet
szolgáltatás együtt)
Díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság
Mobil szolgáltatás havidíja
Mobilinternet szolgáltatás havidíja
Percdíj hálózaton belüli irányba
Percdíj Belföldi vezetékes és más mobil
irányba
S MS küldés díja belföldről
Hálózaton belül küldött SMS díja (Ft/db)
Más mobilhálózatba küldött SMS díja
(Ft/db)
SMS küldés EU-s külföldi hálózatba
(Ft/db)
SMS küldés egyéb külföldi hálózatba
(Ft/db)
Belföldi és EU roaming adathasználat

Ec o

Ec o XS

Ec oSurf

Mi x

2190 Ft

2390 Ft

3442 Ft

3550 Ft

2190 Ft
2190 Ft
32 Ft

2390 Ft
2390 Ft
39 Ft

3442 Ft
3216,81 Ft
225,19 Ft
36 Ft

3550 Ft
3550 Ft
26 Ft

42,6 Ft

42 Ft

41 Ft

37 Ft

32 Ft

26 Ft

32 Ft

37 Ft
24,25 Ft
56,9 Ft
10 MB/nap 161
Ft-os napidíjért

50 MB/ hónap

Eco és Eco XS díjcsomagokban foglalt leforgalmazhatóság lebeszélhető belföldön, hálózaton belüli, valamint más belföldi mobilés vezetékes hálózat előfizetői felé indított alapdíjas hívásra, illetve felhasználható SMS és MMS küldésre, hangposta lehallgatásra
belföldön, valamint EU roaming helyzetben.
Mix és EcoSurf díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság felhasználható alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és
vezetékes hálózat előfizetői felé indított hívásra, SMS, valamint, MMS küldésre, továbbá hangposta lehallgatásra belföldön,
valamint EU roaming helyzetben. A díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság nemzetközi hívásirányokba és adományvonalak
hívására nem használható fel.
Az Eco XS díjcsomag esetén a mobilinternet szolgáltatást alap esetben NapiNet adat-díjcsomag biztosítja, ami napi 10 MB belföldi
adatforgalmat nyújt 181 Ft napidíjért cserébe. Az Eco XS díjcsomag havidíja nem használható fel a NapiNet napidíjára, a napidíj
összege a havidíjon felül fizetendő. Az Eco XS díjcsomaghoz az alábbi adatcsomagok vehetők igénybe: NapiNet, NetPlusz S-XXL.
Az Eco XS díjcsomagra váltás esetén, amennyiben az ügyfélnek nincs még adathozzáférést lehetővé tevő adat-díjcsomagja, vagy
az előzőekben felsoroltaktól eltérő díjcsomaggal rendelkezik, akkor díjcsomagváltáskor a NapiNet kerül beállításra előfizetése
mellé. Ha az előzőekben rögzített adat-díjcsomagok egyikével rendelkezik, díjcsomagváltást követően ezen adat-díjcsomagját
használhatja tovább.
Az Ec oSurf díjcsomag havi 50 MB bennefoglalt belföldi adatmennyiséget tartalmaz. Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a
benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0
kbit/s a következő fordulónapig. A díjcsomaghoz igénybe vehető kiegészítő adat-díjcsomagok és opciók: NetPlusz S-XXL.
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1.1.2.

MobilOtthon Prémium és MobilOtthon díjcsomag díjai

MobilOtthon
Mobil Otthon Prémium
Havi díj
0 Ft
750 Ft
Percdíj belföldi vezetékes irányba
11,2 Ft
11 Ft
Percdíj belföldi mobilhálózatok irányba
53,9 Ft
52 Ft
S MS küldés díja
Belföldi hálózatokba küldött SMS (Ft/db)
30,5 Ft
30 Ft
SMS küldés EU-s külföldi hálózatba (Ft/db)
24,25 Ft
24,25 Ft
SMS küldés egyéb külföldi hálózatba (Ft/db)
56,9 Ft
56,9 Ft
A MobilOtthon Prémium díjcsomag esetében a havidíj lebeszélhetőség hálózaton belül, valamint más belföldi mobil- és vezetékes
hálózat előfizetői felé indított hívásokra, valamint mobil hálózat előfizetői irányába történő SMS küldésére, és hálózaton belül vagy
más mobil hálózat irányába MMS küldésére használható fel. A MobilOtthon, valamint a MobilOtthon Prémium díjcsomagokban a
roaming és visszahívás hangpostából szolgáltatások nem elérhetők.

1.1.3.

Like díjcsomagok díjai – 2019. november 4. napjától kivezetésre kerül

Teljes havi díj
e-Pack-kel
e-Pack nélkül
Díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság
(leforgalmazható belföldi alapdíjas, Telekom
mobil előfizetők felé indított hívásra, SMS, MMS
küldésre valamint hangposta lehallgatására
belföldön, valamint EU roaming helyzetben.)
Mobil szolgáltatás havidíja
e-Pack-kel
e-Pack nélkül
Mobilinternet szolgáltatás havidíja
Dí jcsomagban foglalt díjmentes tartalmak
Adatforgalom (belföldi és EU roaming
adatforgalom havonta)
Havonta 300 perc erejéig 0 Ft-os percdíjon
hívató alapdíjas Telekom mobil hívószámok
száma**
Havonta 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon
hívató alapdíjas Telekom mobil hívószámok
száma**
P erc és SMS díjak belföldön
hálózaton belül
hálózaton kívül
SMS küldés EU-s külföldi hálózatba (Ft/db)
SMS küldés egyéb külföldi hálózatba (Ft/db)

Li ke
1942 Ft
1942 Ft

Li ke 300
2816 Ft
2816 Ft

Li ke S
2349 Ft
2649 Ft

1942 Ft

2816 Ft

2349 Ft

1942 Ft

2816 Ft

2349 Ft

1717,5 Ft
1717,5 Ft

1465 Ft
1465 Ft

250 Ft
550 Ft

224,50 Ft

1351 Ft

2099 Ft

50 MB

300 MB

2 GB

-

-

3 db

3 db

3 db

19 Ft
29 Ft

19 Ft
29 Ft

19 Ft
29 Ft

24,25 Ft
56,9 Ft

**A kedvezményezetti körön havonta egy alkalommal módosíthat ez előfizető. Az Előfizető /Számlafizető felelőssége tájékozódni
arról, hogy a választott hívószám a Telekom mobil hálózatába tartozik-e.
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A díjcsomagra minden érvényes magyar felsőoktatási diákigazolvánnyal rendelkező felsőoktatási hallgató jogosult. Egy
diákigazolvánnyal egy Like díjcsomag vehető igénybe.
A meghatározott keret erejéig 0 Ft-os percdíjon hívható Telekom mobil hívószám mellett igénybe vehető a Családbarát, a Családi
mobil opció és a T-Percek kedvezmény is. A kedvezmények érvényesülési sorrendje a következő:
▪ Családbarát, Családi mobil opció
▪ Like - 3 Telekom mobil szám
▪ T- Percek
Adathasználat:
Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke
legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig. A Like díjcsomagokhoz igénybe vehető NetPlusz
S-XXL adatdíjcsomag.
Az Előfizető a díjcsomag aktiválásától számított 2 éves időtartamig jogosult a Like díjcsomagok használatára. A 2 éves időtartam
lejártával a legalacsonyabb havidíjú, számára elérhető, mindenkor hatályos díjszabásban szereplő díjcsomagba kerül átváltásra. A
díjcsomag igénybe vételére való jogosultság megszűnése az előfizetői szerződés hatályát nem érinti.

1.1.4.

Mozaik díjcsomagok díjai – 2019. november 4. napjától kivezetésre kerül

Teljes Havidíj:
Díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság*
Mobil szolgáltatás havidíja

Mozaik XS

Mozaik S

3201 Ft

5345 Ft

3201 Ft

5345 Ft

2 300 Ft

3 700 Ft

901 Ft
200 MB
39 Ft
42 Ft

1644,99 Ft
500 MB
37 Ft
39 Ft

Mobilinternet szolgáltatás havidíja

Bennefoglalt havi belföldi és EU roaming adatforgalom
Percdíj hálózaton belüli irányba
Percdíj belföldi vezetékes és más mobil irányba
S MS küldés díja
SMS bármely belföldi hálózatba (Ft/db)
42 Ft
39 Ft
24,25 Ft
SMS küldés EU-s külföldi hálózatba (Ft/db)
56,9 Ft
SMS küldés egyéb külföldi hálózatba (Ft/db)
*A Mozaik díjcsomagok havi díja 100%-ban lebeszélhető alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes
hálózat előfizetői felé indított hívásra, illetve felhasználható SMS küldésre, valamint hangposta lehallgatásra belföldön, valamint EU
roaming helyzetben.
Adathasználat:
Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke
legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig.
A Mozaik díjcsomagokhoz igénybe vehető kiegészítő adat bővítő opciók: NetPlusz S-XXL.
Extrák
A Mozaik díjcsomagokhoz tartozó Extrák közül egy díjmentesen választható, minden további Extra havidíjért megvásárolható.
Az Extrák havidíja egységesen bruttó 350Ft/hó. Az Előfizető egyidejűleg egy adott Extra típusból (pl. „Extra belföldi SMS”-t) csak
egyet vehet igénybe.
A havidíj hóközi aktiválás esetén időarányosan kerül kiszámlázásra, illetve az Extrában foglalt kedvezmény időarányos mennyisége
használható fel.
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Mozaik XS
Havidíj a második Extrától (Ft)
Extra SMS (EU roaming helyzetben is
használható)
Extra Telekom mobil SMS

Mozaik S
350 Ft

Extra Telekom mobilMMS
Extra Percdíj-csökkentés (Hálózaton kívüli percdíj)
Sport infoMMS Extra
Kedvenc Szám Féláron

10 SMS
30 SMS

30 SMS
90 SMS

10 MMS
39 Ft

30 MMS
37 Ft

Sport infoMMS Extra szolgáltatás
-50%

Az Extrák megrendeléséhez az adott telefonszámról az alábbi SMS kódokat szükséges elküldeni a 1414-es telefonszámra:
S MS kódok
Megrendelés
Lemondás
Extra belföldi SMS
+ExtraSMS
-ExtraSMS
Extra Telekom mobilSMS
+ExtraSMSHB
-ExtraSMSHB
Extra Telekom mobilMMS
+ExtraMMS
-ExtraMMS
Extra Percdíjcsökkentés
+ExtraPerc
-ExtraPerc
Sport infoMMS Extra
+ExtraSport
-Extra Sport
Az Extrákban foglalt kedvezmények kizárólag belföldi és EU roaming hívásokra valamint belföldi és EU roaming SMS/MMS-ek
elküldésére érvényesek illetve használhatóak fel.
Az Extrákban foglalt, adott hónapban fel nem használt SMS/MMS mennyiségek a következő hónapra nem vihetőek át.
A Mozaik díjcsomagok közötti tarifaváltás esetén amennyiben ügyfélnek volt aktív Extra szolgáltatása, a régi díjcsomaghoz tartozó
Extra kikapcsolásra kerül, és ezzel egyidejűleg az új díjcsomaghoz tartozó azonos típusú Extra automatikusan bekapcsolásra kerül.
Díjszabásban rögzített SMS/MMS csomagok igénybevétele esetén elsőként az SMS/MMS csomagokban foglalt SMS/MMS-ek
kerülnek felhasználásra, ezt követik az Extrákban foglalt SMS/MMS-ek. A „Sport infoMMS Extra” és a „Sporthírek info MMS”
egyidejűleg nem vehető igénybe. Amennyiben az ügyfél előfizetésén a Sporthírek info MMS aktív, és megrendeli a „Sport infoMMS
Extra”-t, akkor a +Sporthírek info MMS” kikapcsolásra kerül.
Kedvenc Szám Féláron Extra:
▪

▪
▪

1.1.5.

A Kedvenc Szám Féláron Extrával egy Telekom mobil szám 50% kedvezménnyel hívható belföldön. A kiválasztott szám
módosítása havonta egy alkalommal díjmentes, és havonta csak egy alkalommal lehet módosítani. A számmódosítás
azonnal érvényre kerül. Amennyiben a kiválasztott Kedvenc Szám másik szolgáltatóhoz kerül elhordozásra, a Kedvenc
Szám szolgáltatás automatikusan kikapcsolásra kerül.„Kedvenc Szám Féláron” Extra egyidejűleg igénybe vehető más
kedvezményekkel is. Több kedvezmény egyidejű használata esetén az alábbi sorrendben történik a kedvezmények
felhasználása, illetve az alábbi sorrendben érvényesülnek a kedvezmények: 1. Családbarát kedvezmény, 2. T-percek
kedvezmény 3. „Kedvenc Szám Féláron” Extra.
A „Kedvenc Szám Féláron” Extra egyidejűleg igénybe vehető a „Te+Én” kedvezménnyel is.
A Kedvenc Szám Féláron Extra telefonos, illetve személyes ügyfélszolgálatunkon rendelhető meg.

hello holnap díjcsomagok díjai

Teljes havi díj:
Díjcsomagban foglalt
leforgalmazhatóság*

hello holnap Hang&Adat díjcsomag
2858 Ft

hello holnap SMS&Adat díjcsomag
2858 Ft

2858 Ft

2858 Ft
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Mobil szolgáltatás havidíja
Mobilinternet szolgáltatás havidíja
P ercdíj hálózaton belüli irányba
P ercdíj belföldi vezetékes és más
mobil irányba
H álózaton belül küldött SMS díja
(Ft/db)
Belföldi vezetékes és más mobil
hálózatba küldött SMS díja (Ft/db)
SMS küldés EU-s külföldi hálózatba
(Ft/db)
SMS küldés egyéb külföldi hálózatba
(Ft/db)
Adatforgalom (belföldi és EU roaming
adatforgalom havonta)
Túlforgalmazási díj**
H avonta 100 óra erejéig 0 Ft-os
percdíjon hívató alapdíjas Telekom
mobil hívószámok száma***
Havidíjban foglalt hálózaton belül
felhasználható SMS db/hó

800 Ft

800 Ft

2058 Ft
19 Ft

2058 Ft
39 Ft

29 Ft

39 Ft

19 Ft

39 Ft

29 Ft

39 Ft

24,25 Ft

24,25 Ft

56,9 Ft

56,9 Ft

H avidíjban foglalt díjmentes tartalmak
1 GB

1 GB

0 Ft

0 Ft

3 db

-

-

1000

V i deotelefonálás díjai (hello holnap Hang&Adat és hello holnap SMS&Adat díjcsomag esetében)
H avi díj
Belépési díj
Csúcsidőben (munkanapokon 07-20h között)
Magyar Telekom
magyarországi
Csúcsidőn kívül (munkanapokon 20-07h,
mobilhálózatában
valamint munkaszüneti- és ünnepnapokon)

0 Ft
0 Ft
80 Ft/perc
40 Ft/perc

*A díjcsomagok havi díja 100%-ban leforgalmazható alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes hálózat előfizetői felé indított
hívásra, illetve felhasználható SMS, MMS küldésre, valamint hangposta lehallgatásra belföldön, valamint EU roaming helyzetben.
Mindkét díjcsomag törthavi számlázású, a havidíj hóközi aktiválás, díjcsomag-váltás és kikapcsolás esetén időarányosan számlázódik.
A díjcsomagok számlázása egyperces mérési egységben történik. A lebeszélhető percek nem vonatkoznak a külön hívószámon, illetve kék és zöld
számon elérhető szolgáltatásokra. Az adott hónapban fel nem használt SMS-ek, adatforgalom nem vihetők át a következő hónapra.
** A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség túllépése
esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig.
Az opcionálisan megrendelt kiegészítő adatdíjcsomagok vagy adatopciók lemondását követően a díjcsomagban benne foglalt adatmennyiség igénybevételéhez az internet szolgáltatás újraaktiváltatása szükséges.

***A hello holnap Hang&Adat díjcsomagban az Előfizető jogosult választása szerint három hálózaton belüli alapdíjas számot
összesen havi 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívni. A 3 választott Telekom mobil szám beállítására az előfizetőnek lehetősége
van a szerződéskötéskor, illetve a továbbiakban pedig személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy a telefonos
önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon. A 3 választott Telekom mobil szám esetében havonta egy alkalommal van lehetőség
módosításra, személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, telefonos önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon vagy interneten a
www.telekom.hu oldalon. A havi 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívható valamint a havi 3 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívható 3
Telekom mobil -os szám mellett igénybe vehető a Családbarát és a T-Percek kedvezmény is. A kedvezmények érvényesülési
sorrendje a következő:
1. Családbarát kedvezmény
2. 3 havi 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívható Telekom mobil szám
3. T- Percek kedvezmény
Utolsó módosítás: 2020.01.01.
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A fenti havidíjas díjcsomagok új előfizetésként (akár számhordozással) és díjcsomag-váltással egyaránt igényelhetőek. A
dí jcsomagok i génybevételére a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos S zövetsége (MEOSZ), a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), vagy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) által kibocsátott,
ér vényes tagsági igazolványával rendelkező személy jogosult. Az előfizetői szerződés megkötésekor a jogosultság igazolása
minden esetben szükséges, egy igazolvánnyal csak egy díjcsomagot lehet igénybe venni.
Az előfizető a fenti díjcsomagok választásával hozzájárul ahhoz, hogy a (MEOSZ), MVGYOSZ, vagy a SINOSZ igazolvány tagsági
száma rögzítésre és kezelésre kerüljön a Magyar Telekom Nyrt. rendszereiben a szolgáltatás igénybevételének végétől számított
egy év 30 napig, kizárólag a jogosultság ellenőrzése céljából, visszaélések elkerülése érdekében. Az igazolvánnyal való visszaélés
esetén a visszaélést elkövető Előfizető/Számlafizető Move XS díjcsomagba kerül fátváltásra.
A díjcsomaghoz igénybe vehető adatdíjcsomagok és opciók: NetPlusz S-XXL és NetPlusz arany/platina. Az opcionálisan
megrendelt kiegészítő adatdíjcsomagok lemondását követően a díjcsomagban bennefoglalt adat igénybevételéhez a
mobilinternet szolgáltatás újraaktiváltatása szükséges, amelyet az előfizető Telekom üzletben, Call Centerben igényelhet.
Amennyiben az Előfizető a hello holnap havidíjas díjcsomagból egyéb díjcsomagba vált, a korábbi díjcsomagban foglalt
adatmennyiség elveszik. Amennyiben az előfizető más díjcsomagból hello holnap csomagba vált, korábbi adat opciója elvész,
kivéve a NetPlusz S-XXL és a NetPlusz arany/platina opciókat.
A díjcsomagok esetében a hangposta hívások és belföldi, valamint külföldi előfizetőkkel folytatott beszélgetések számlázása
egyperces egységekben történik; a hangpostából és a tudakozóból indított hívások esetén és egyéb irányokban, ahol nincs külön
jelölve, a forgalmi díjak mérése másodperces egységekben történik, a 30 másodperces vagy annál rövidebb hívások esetében 30
másodperc díját kell fizetni, minden megkezdett egység – tehát a hívások első három másodperce is – díjköteles.

1.1.6.

NEXT DÍJCSOMAGOK DÍJAI – 2019. november 4. napjától kivezetésre kerül
N ext S
N ext S

N ext M
N ext S
k észülék nélkül

Teljes havidíj (mobil
és mobilinternet
e-Packkel e-Pack e-Packkel e-Pack
szolgáltatás együtt)
nélkül
nélkül
2 év határozott
idejű szerződéssel 7 555 Ft
8 155 Ft
6 055 Ft 6 655 Ft
Mobil szolgáltatás
e-Pack
e-Pack
e-Packkel
e-Packkel
havidíja
nélkül
nélkül
2 év határozott
5 496,46 6 096,46 3 996.46 4 596.46
idejű szerződéssel
Ft
Ft
Ft
Ft
Mobilinternet
szolgáltatás
havidíja
2 év határozott
2058,54
idejű szerződéssel
Ft
2058,54 Ft 2058,54 Ft 2058,54 Ft
H avidíj lebeszélhetőség
Havidíjban foglalt
lebeszélhető
Hálózaton belül korlátlan, illetve
percek belföldön
belföldi alapdíjas
irányba, EU
összesen 160 perc belföldi és EU roaming
roaming helyzetben
felhasználásra
magyarországi
alapdíjas
hívásirányba

N ext M
e-Packkel

e-Pack
nélkül

N ext M
k észülék nélkül
e-Packkel

e-Pack
nélkül

14 555 Ft

15 155 Ft 10 555 Ft 11 155 Ft
e-Pack
e-Pack
e-Packkel
e-Packkel
nélkül
nélkül
12 496,46 13 096,46 8 496,46 9 096,46
Ft
Ft
Ft
Ft

2058,54 Ft 2058,54 Ft 2058,54 Ft 2058,54 Ft

Belföldön korlátlan
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P ercdíjak és SMS díjak belföldön
Hálózaton belül
Egyéb belföldi
hálózatba (más
mobil és vezetékes)

0 Ft
35 Ft

S MS küldési díjak EU roaming helyzetben

H avidíjban foglalt tartalom
Havidíjban foglalt
belföldi és EU
roaming
adatmennyiség
DuoNet opció
havidíja
SMS küldés EU-s
külföldi hálózatba
(Ft/db)
SMS küldés egyéb
külföldi hálózatba
(Ft/db)

0 Ft
24,25 Ft

1 GB
24,25 Ft
56,9 Ft

A fenti perc és SMS díjak belföldön, alapdíjas irányokban érvényesek. A Next S díjcsomagban foglalt havidíj lebeszélhetőség
belföldi mobil- és vezetékes hálózat előfizetői felé indított alapdíjas hanghívásra, valamint hangposta lehallgatásra érvényes
belföldön, valamint EU roaming helyzetben magyarországi alapdíjas hívásirányokba. A díjcsomagok havidíja törthavi számlázású.
A Next „készülék nélkül” díjcsomagok jogosultság nélkül történő igénybe vétele esetén a Next S „készülék nélkül” díjcsomag Next
S díjcsomagra, a Next M „készülék nélkül” díjcsomag pedig Next M díjcsomagra kerül automatikusan átváltásra.
Adathasználat:
A Next díjcsomagokban foglalt adatmennyiség felhasználását követően túlforgalmazási díj nincs, annak túllépése esetén a
letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig.
A Next díjcsomagokhoz igénybe vehető kiegészítő adat-díjcsomagok, illetve adat-opciók: NetPlusz S-XXL és DuoNet opció.
A díjcsomag szerinti percek és egyéb kedvezményes percek egyidejű igénybe vétele esetén azok érvényesülési sorrendje a
következő:
1. Korlátlan percek,
2. Családbarát és Családi mobil opció kedvezmény,
3. T- Percek,
4. díjcsomagban foglalt percek
A Díjcsomagokhoz igénybe vehető kedvezmények:
Next S díjcsomaghoz: SMS S csomag, T-Percek, Családbarát, Családi mobil opció
Az SMS csomagok igénybe vétele esetén az elsőként az SMS csomagban foglalt, majd a Next S díjcsomagban foglalt SMS-ek
kerülnek felhasználásra.
Next M díjcsomaghoz: Családbarát, Családi mobil opció.

1.1.7.

MOVE DÍJCSOMAGOK DÍJAI
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Move
XS
Br uttó díjak:
Teljes havidíj (mobil és mobilinternet szolgáltatás együtt)
e-Pack-kel
1 953 Ft
e-Pack nélkül
2 253 Ft
díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság
Mobil szolgáltatás havidíja
e-Pack-kel
e-Pack nélkül
Mobilinternet szolgáltatás havidíja
Belföldi és EU roaming adatmennyiség
havidíjban foglalt internet
Perc és SMS díjak belföldön
hálózaton belül
hálózaton kívül

Move
S

Move
M

Move M
Ar anytárskártya

3 298 Ft
3 598 Ft

5 136 Ft
5 436 Ft

3 636 Ft
3 936 Ft

1 953 Ft

3 298 Ft

5 136 Ft

3 636 Ft

1 818.09 Ft

2 397.24 Ft

3 491.01 Ft

1 991.02 Ft

2 118.09 Ft

2 697,24 Ft

3 791.01 Ft

2 291.02

134,92 Ft

900,76 Ft

1644,98 Ft

1644,98 Ft

30 MB

200 MB

500 MB

500 MB

40 Ft
43 Ft

38 Ft
40 Ft

35 Ft
37 Ft

35 Ft
37 Ft

24,25 Ft

SMS küldés EU-s külföldi hálózatba (Ft/db)
SMS küldés egyéb külföldi hálózatba
(Ft/db)

56,9 Ft

A díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság felhasználható alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes
hálózat előfizetői felé indított hívásra, és SMS küldésre, valamint hangposta lehallgatásra belföldön, valamint EU roaming
helyzetben.
Amennyiben a Move M Aranytárskártya díjcsomaggal rendelkező előfizető a díjcsomagra való jogosultságát elveszíti, abban az
esetben Move M Aranytárskártya díjcsomag helyett a Mobil M és Net Alap díjcsomagkombináció kerül automatikusan beállításra.
Adathasználat:
A díjcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználását követően túlforgalmazási díj nincs, annak túllépése esetén a
letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig.
A Move díjcsomagokhoz igénybe vehető kiegészítő adat-opciók: NetPlusz S- XXL és DuoNet opció.
A díjcsomagokhoz igénybe vehető kedvezmények:
T-Percek, Családbarát, Családi mobil opció, SMS S és M opció.
A díjcsomagok szerinti percek és egyéb kedvezményes percek egyidejű igénybevétele esetén azok érvényesülési sorrendje a
következő: 1. Családbarát vagy Családi mobil opció kedvezmény, 2. T-Percek, 3. díjcsomagban foglalt percek.
Az SMS csomagok igénybevtele esetén elsőként az SMS csomagban foglalt, majd a Move díjcsomagokban foglalt SMS-ek
kerülnek felhasználásra.

1.1.8.

Havidíj

MOBIL XL MOBIL HANG DÍJCSOMAG
e-pack
kedvezmény
nélkül
e-pack
kedvezménnyel

Mobil XL 2017

Mobil Korlátlan 2017

14 000 Ft

13 000 Ft

13 000 Ft

12 000 Ft
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Havidíj leforgalmazhatóság/ felhasználható
egységek
Belföldön és EU roaming
Belföldön és EU roaming
helyzetből EU Zónába korlátlan helyzetből EU zónába korlátlan
Perc és SMS díjak a leforgalmazhatóság felett
belföldön hálózaton belül
belföldön egyéb belföldi hálózatba, illetve EU
roaming helyzetben hívás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

SMS küldés EU roaming helyzetből (Ft/db)

24,25 Ft

SMS küldés EU-s külföldi hálózatba (Ft/db)

24,25 Ft

SMS küldés egyéb külföldi hálózatba (Ft/db)

56,9 Ft

A fenti perc és SMS díjak belföldön és EU roaming helyzetből EU Zónába, alapdíjas irányokban érvényesek a havidíj
leforgalmazását követően.
A Mobil XL 2017 és a Mobil Korlátlan 2017 díjcsomagok önállóan igénybe vehetők. A Net 400 MB, Net 1 GB, Net 4 GB 2017, Net
10 GB 2017, Net 30 GB 2017 és Net Korlátlan adat díjcsomagok választhatók a Mobil XL 2017 és a Mobil Korlátlan 2017 hang
díjcsomagok mellé.
A Mobil XL 2017 és Mobil Korlátlan 2017 hang díjcsomagok nem működnek együtt a következő kedvezményekkel,
szolgáltatásokkal: Családbarát opció, T-Percek kedvezmény, NetPlusz opciók/díjcsomagok, NapiNet adatdíjcsomag, Korlátlan
tematikus adatopciók közül a korlátlan böngészés és e-mail opció, a korlátlan közösségi oldalak opció és a korlátlan navigáció
opció, Autóskártya szolgáltatás, Data (adatátviteli) szolgáltatások, Faxszolgáltatás, Hangposta csomag.

1.1.9.

INFORMÁCIÓS SMS/MMS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

Előfizetéses infoSMS szolgáltatás
Előfizetéses infoMMS szolgáltatás

499 Ft/hó/lista
599 Ft/hó/lista

Az infoSMS és infoMMS szogláltatások számlázása féltörthavi számlázás jóváírás nélkül (Ld. Számlázási módok c. pont). Az
aktuális info SMS és Info MMS lista a www.telekom.hu oldalon található.
A Harmadik feles InfoSMS szolgáltatásokegészhavi számlázásúak (Ld. Számlázási módok c. pont). Az aktuális Harmadik feles Info
SMS szolgáltatáslista és hozzá tartozó havidíjak a www.telekom.hu oldalon találhatóak.

1.1.10. MOBIL S 2017, MOBIL M 2017, MOBIL L 2017 ÉS MOBIL XXL 2017 MOBIL HANG

DÍJCSOMAGOK DÍJAI

e-pack kedvezmény
nélkül
e-pack
Havidíj
kedvezménnyel
Havidíj leforgalmazhatóság/
felhasználható egységek

Mobil S 2017

Mobil M 2017

Mobil L 2017

Mobil XXL 2017

2300 Ft

3300 Ft

6500 Ft

9900 Ft

2000 Ft

3000 Ft

5500 Ft

8900 Ft

80 egység (perc vagy SMS) Telekom mobil Telekom mobil irányba belföldön
bármilyen belföldi
irányba
korlátlan + 150 egység (perc vagy
alapdíjas irányba
belföldön
SMS) belföldi alapdíjas irányba
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leforgalmazható belföldön
és EU roaming helyzetben

korlátlan

leforgalmazható belföldön és EU
roaming helyzetben

35 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

35 Ft

35 Ft

35 Ft

0 Ft

Perc és SMS díjak a
leforgalmazhatóság felett
belföldön hálózaton belül
belföldön egyéb belföldi hálózatba,
illetve EU roaming helyzetben hívás
SMS küldés EU roaming helyzetből
(Ft/db)
SMS küldés EU-s külföldi hálózatba
(Ft/db)
SMS küldés egyéb külföldi
hálózatba (Ft/db)

24,25 Ft
24,25 Ft
56,9 Ft

A fenti perc és SMS díjak belföldön és EU roaming helyzetből EU Zónába, alapdíjas irányokban érvényesek a havidíj
leforgalmazását követően. A hang díjcsomagok számlán megjelenő neve a következő: Mobil S 2017, Mobil M 2017, Mobil L
2017, Mobil XXL 2017.
A hang díjcsomagok közül a Mobil XXL díjcsomag önállóan igénybe vehető. A Mobil S/M/L díjcsomagok mellé választandó
adatdíjcsomagok a következők: Net Alap 2017, Net 3 GB 2017, Net 6 GB 2017, Net 15 GB 2017 és Korlátlan Net 2017;
ugyanezen adat díjcsomagok választható a Mobil XXL hang díjcsomag mellé.
A hang díjcsomagok nem működnek együtt a következő kedvezményekkel, szolgáltatásokkal: Családbarát opció, NetPlusz
opciók/díjcsomagok, Korlátlan tematikus adatopciók közül a korlátlan böngészés és e-mail opció, a korlátlan közösségi
oldalak opció és a korlátlan navigáció opció. Jelenlegi díjcsomagjáról a jelen pont szerinti Mobil díjcsomagra váltás után a
fenti szolgáltatások nem vehetők már igénybe.

1.1.11. KÖLTSÉGKONTROLL OPCIÓ (MOBIL S 2017 DÍJCSOMAGHOZ) DÍJA
Költségkontroll opció díja:

250 Ft/ hó

A szolgáltatás egész havi számlázású, a szolgáltatás havidíja kedvezményekkel nem csökkenthető.

1.2.

Lezárt internetszolgáltatások díjai
További igénybevételi feltételek megtalálhatóak: 2.5. Mobilinternet díjcsomagok működésére vonatkozó további feltételek.

1.2.1.

Lezárt Hang díjcsomag mellé igénybe vehető Net díjcsomagok:

H asználatidíjas csomag
N et Start
Belépési díj
0 Ft
Bennefoglalt forgalom
0 kB
10 000 Ft forgalomig 10,9 Ft
Forgalmi díj belföldön minden időben
(Ft/10 kB)
10 000 Ft forgalom felett 0,109 Ft
A Net Start adatdíjcsomagból tetszőlegesen lehet váltani más adatdíjcsomagba, illetve a Net Start adat díjcsomag az
Ügyfélszolgálaton keresztül kikapcsolható. Felhívjuk a figyelmet, hogy számítógépen történő internetezéshez és okostelefon
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használatához a napi vagy havidíjas csomagok egyikének igénybevételét javasoljuk. A 10 000 Ft feletti forgalmi díj csak belföldi
forgalmazás esetén érvényes, és nem vonatkozik a MIX típusú díjcsomag.
GP RS WAP
Díjmentes
338 Ft
250 KB
8,68 Ft

Belépési díj
Havi díj
Bennefoglalt belföldi forgalom
Forgalmi díj munkanap 07-20h között (Ft/10 kB)
Forgalmi díj egyéb időben (munkanapokon 20-22h, munkaszüneti- és ünnepnapokon 074,29 Ft
22h között.) (Ft/10 kB)
A GPRS WAP díjcsomag összesített havi belföldi forgalmi díjának 10.000 Ft feletti részére 99% kedvezményt biztosítunk. A forgalmi
díj kedvezmény csak a belföldi forgalmi díjakra érvényes és nem vonatkozik a MIX típusú díjcsomagra.
H avidíjas, bennefoglalt forgalmat tartalmazó csomagok díjai
N etPlusz
Benne foglalt belföldi és
EU roaming adatforgalom
H avi díj adat
dí jcsomagként
H avi díj opcióként (benne
foglalt adatmennyiséget
tartalmazó díjcsomag mellé
történő igénybevétel
esetén)

S

M

L

XL

XXL

200 MB

500 MB

1 GB

3 GB

5 GB

898 Ft

1637 Ft

2055 Ft

3710 Ft

5276 Ft

569 Ft

978 Ft

1308 Ft

2135 Ft

2713 Ft

A NetPlusz-ok adatdíjcsomagként vehetőek igénybe bennefoglalt adatforgalmat nem tartalmazó hang díjcsomag mellé,
bennefoglalt adatforgalmat már tartalmazó díjcsomagok esetén pedig forgalombővítő opcióként használhatók.
Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke
legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig.
Go!Net S
Go!Net M
Go!Net L
Go!Net XL
Belépési díj
Díjmentes
Havi díj
578 Ft
909 Ft
1818 Ft
2223 Ft
Bennefoglalt belföldi
és EU roaming
forgalom
30 MB
100 MB
500 MB
1 GB
Forgalmi díj
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Túlforgalmazási díj nincs, a Go!Net díjcsomagokban a benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség
értéke legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig.
Telekom Kapcsolat Programban hang díjcsomag mellé igénybe vehető havidíjas, bennefoglalt forgalmat tartalmazó
mobilinternet-szolgáltatás díjai:
N etPlusz Arany és Platina
Benne foglalt belföldi és EU roaming adatforgalom
200 MB
H avi díj adat díjcsomagként
487 Ft
A havi díj opcióként (bennefoglalt adatmennyiséget tartalmazó
487 Ft
dí jcsomag mellé történő igénybevétel esetén)
A NetPlusz-ok adatdíjcsomagként vehetőek igénybe bennefoglalt adatforgalmat nem tartalmazó hang díjcsomag mellé,
bennefoglalt adatforgalmat már tartalmazó díjcsomagok esetén pedig forgalombővítő opcióként használhatók.
13/27
Utolsó módosítás: 2020.01.01.
Hatálya: 2020.02.01.
File neve: Lakossagi_aszf_5a melleklet_díjak_mobil_havidijas_lezart_20200201_rendes

A NetPlusz Arany és Platina adatdíjcsomagokat és opciókat kizárólag arany/platina kedvezményjogosultsági szinttel rendelkező
havidíjas előfizetők vehetik igénybe.
A kedvezményjogosultsági szint változással kapcsolatban a hatályos Telekom Kapcsolat Program programszabályzatának
rendelkezései az irányadóak.
Az igénybevett NetPlusz adatdíjcsomagra/opcióra vonatkozó jogosultság elvész, abban az esetben, ha az arany/platina
kedvezményjogosultság a Telekom Kapcsolat Program szabályzatban rögzített feltételek szerint elveszik.
Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség adatforgalom túllépése esetén a letöltési/feltöltési
sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig.
Mobil S/M/L/XL/Korlátlan díjcsomagok mellett igénybe vehető adatdíjcsomagok és önálló mobilinternet csomagok díjai:

Havi díj
Bennefoglalt belföldi
forgalom
ebből EU roaming
helyzetben felhasználható

Net 400 Net 500
Net 2
Net
Net 1
Net 4
Net 10 Net 30 Korlátlan*
MB
MB
GB
GB 2017
GB 2017 GB 2017 GB 2017
2017 2017
2017
2017
889 Ft
990 Ft 1779 Ft 2090 Ft 3559 Ft 5783 Ft 8898 Ft 8898 Ft
Belföldön
400 MB 500 MB 1 GB
2 GB
4 GB
10 GB
30 GB
korlátlan
400 MB 500 MB

1 GB

2 GB

4 GB

10 GB

30 GB

15 GB

Adathasználat: A díjcsomagokban foglalt adatmennyiség felhasználását követően további adatforgalmazásra a következő
fordulónapig nincs lehetőség, további adatforgalmazásra díjcsomag váltást követően vagy forgalombővítő opció (Extra Net)
megrendelésével van mód.
A havidíjas hang díjcsomag nélkül is igénybe vehető mobilinternet csomagok fentiek közül a Net 4GB 2017, Net 10 GB 2017, Net
30 GB 2017. Hang szolgáltatás és SMS ezekben a csomagokban is elérhető, azonban annak nincs külön havidíja. A beszélgetési
díj és az SMS díj belföldön és EU roaming helyzetből EU Zónába, alapdíjas irányokba 35 Ft/perc, ill. 35 Ft/db, kivéve SMS küldés
EU roaming helyzetből 24,25 Ft. Hangposta hívása és a külföldre irányuló hívások díjazása a Díjszabás megfelelő pontjai szerint
történik.
* A Net Korlátlan díjcsomag vonatkozásában egyedi előfizetői szerződés 2017. december 31-ig volt köthető.
A Net Korlátlan csomag kizárólag személyes felhasználásra vehető igénybe.
A Net Korlátlan díjcsomaghoz DuoNet szolgáltatás nem vehető igénybe.
A Net Korlátlan díjcsomag keretében a hálózat egységességének, a szolgáltatások biztonságának fenntartása érdekében a
következő forgalomtípusok és használati módok esetében a mobilinternet szolgáltatás az adatdíjcsomag kínált sebességétől eltérő
maximális sebeséggel használható, az alábbiak szerint:
Peer-to-peer jellegű fájl megosztás és letöltés (különösen Bittorrent) illetve egyéb folyamatos, hálózati túlterhelést jelentő
forgalomtípusok használata esetén a letöltési/feltöltési sebesség 2/0,2 Mbit/s.
A Szolgáltató a hálózat egységességének, a szolgáltatások biztonságának érdekében az Általános Szerződési Feltételek 4.3
pontja alapján jogosult a szolgáltatást korlátozni, vagy az előfizetői szerződést felmondani.
A 2019. szeptember 1-jéig mobil hang díjcsomag mellett igénybe vehető adatdíjcsomagok, valamint önálló mobilinternet
csomagok díjai:

Havi díj
Bennefoglalt belföldi forgalom,
ebből EU roaming helyzetben is
felhasználható

Net Alap
2017
1090 Ft

Net 3 GB
2017
2290 Ft

Net 6 GB
2017
3990 Ft

Net 15 GB Korlátlan
2017
Net 2017
6390 Ft
10000 Ft

1 GB

3 GB

6 GB

15 GB

korlátlan

1 GB

3 GB

6 GB

11 GB

17 GB
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Adathasználat: A díjcsomagokban foglalt adatmennyiség felhasználását követően további adatforgalmazásra a következő
fordulónapig nincs lehetőség, további adatforgalmazásra díjcsomag váltást követően vagy forgalombővítő opció (Extra Net)
megrendelésével van mód.
A havidíjas hang díjcsomag nélkül is igénybe vehető mobilinternet csomagok fentiek közül a Net 6 GB 2017, Net 15 GB 2017.
Hang szolgáltatás és SMS ezekben a csomagokban is elérhető, azonban annak nincs külön havidíja. A beszélgetési díj és az SMS
díj belföldi és EU alapdíjas irányba belföldön és EU roaming helyzetből 35 Ft/perc, ill. 35 Ft/db, kivéve SMS küldés EU roaming
helyzetből 24,25 Ft és SMS küldés belföldről EU-s hálózatba 24,25 Ft. Hangposta hívása és az egyéb külföldre irányuló hívások
díjazása a Díjszabás megfelelő pontjai szerint történik.
A Korlátlan Net csomag kizárólag személyes felhasználásra vehető igénybe. A Korlátlan Net díjcsomag keretében a hálózat
egységességének, a szolgáltatások biztonságának fenntartása érdekében a következő forgalomtípusok és használati módok
esetében a mobilinternet szolgáltatás az adatdíjcsomag kínált sebességétől eltérő maximális sebeséggel használható, az alábbiak
szerint:
Peer-to-peer jellegű fájl megosztás és letöltés (különösen Bittorrent) illetve egyéb folyamatos, hálózati túlterhelést jelentő
forgalomtípusok használata esetén a letöltési/feltöltési sebesség 2/0,2 Mbit/s.
A Szolgáltató a hálózat egységességének, a szolgáltatások biztonságának érdekében az Általános Szerződési Feltételek 4.3
pontja alapján jogosult a szolgáltatást korlátozni, vagy az előfizetői szerződést felmondani.
Korlátlan közösségi média és navigáció szolgáltatás
Díjcsomagok: Net 2 GB 2017, Net 3 GB 2017, Net 6 GB 2017, Net 15 GB 2017
Elérhető alkalmazások: Facebook, Instagram, Waze
Korlátlan chat (csevegés) szolgáltatás
Díjcsomagok: Net 6 GB 2017, Net 15 GB 2017
Elérhető alkalmazások: Whatsapp, Messenger
A korlátlan adatforgalmazást biztosító szolgáltatások keretében az Előfizető belföldön, külön havidíj nélkül, az általa igénybe vett
mobil internet-hozzáférési díjcsomagban foglalt adatmennyiségen felül, annak felhasználása nélkül korlátlanul használhatja a
meghatározott közösségi oldalak és csevegőalkalmazások szöveges és képi megjelenítésű tartalmait akár böngészőből, akár
okostelefonon mobilalkalmazáson keresztül, valamint (letöltés után) a meghatározott navigációs alkalmazások meghatározott
szolgáltatásait, továbbá az egyes hangalapú stream (folyamatos adatátviteli technológián keresztül megvalósított online
zenehallgatást biztosító, a továbbiakban streaming) alkalmazások meghatározott szolgáltatásait.
Nem használható korlátlanul a közösségi média, csevegő és navigáció alkalmazásokban megjelenített, beágyazott videók és
hangok lejátszására, az alkalmazáson keresztül internet alapú hang- és videóhívások indítására és fogadására, a közösségi média,
csevegő és navigáció alkalmazások letöltésére és frissítésére, valamint külső oldalakon lévő tartalmak forgalmára, különösen hang
és videó állományok letöltésére vagy megtekintésére.
A Zene opció (2019) szolgáltatásben foglalt adatmennyiség nem használható fel korlátlanul az streaming alkalmazásokban
megjelenített, azokba beágyazott videók és reklámok, valamint harmadik felek tartalmainak lejátszására, a zenei stream
alkalmazásban megnyitott weboldalak és egyéb szöveges tartalmak megtekintésére, az érintett zenei stream alkalmazások
letöltésére és frissítésére, valamint a külső oldalakon megtalálható tartalmak forgalmára, így különösen videó állományok
letöltésére vagy megtekintésére.
A közösségi média, csevegő és navigációs, valamint streaming alkalmazások felületeinek beállítása és az alkalmazások megfelelő
adatforgalmi beállításainak kezelése az Előfizető felelőssége.
A szolgáltatásban foglalt kedvezmény a meghatározott mobilinternet díjcsomagok esetében az Előfizető külön igénye nélkül,
automatikusan aktiválásra kerül a díjcsomag aktiválásával egyidejűleg.
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Ha az Előfizető adatforgalmazási lehetősége a választott adatdíjcsomagban foglalt adatmennyiség elérése miatt leállításra kerül,
a hálózatsemlegességre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások értelmében a felsorolt alkalmazások sem érhetőek el, illetve
nem használhatóak tovább

1.2.2.

Mo bilinternet csomagok (külön SIM kártyával igénybe vehető mobilinternet csomagok) díjai

Net&Roll mobilinternet csomagok díjai:
A Net&Roll mobilinternet díjcsomagban foglalt adatmennyiség a táblázat szerint belföldi és EU roaming forgalmazásra
használható fel, az ezen felüli roaming helyzetben bonyolított adatforgalmazásért a Díjszabás szerinti díj fizetendő.
Net&Roll XS
Net&Roll S
Net&Roll M
Net&Roll L
Havi díj
2794 Ft
3621 Ft
6353 Ft
8168 Ft
Bennefoglalt forgalom
3 GB
8 GB
20 GB
30 GB
A benne foglalt forgalomból EU roaming
3 GB
5 GB
11 GB
14 GB
helyzetben felhasználható:
Forgalmi díj
0Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagokban a benne foglalt
adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 128 kbit/s, EU roaming helyzetben az
adatforgalmazás leállításra kerül.

Telekom Kapcsolat Programban választható Net&Roll Társkártyás mobilinternet csomagok díjai:
A Net&Roll mobilinternet díjcsomagban foglalt adatmennyiség a táblázat szerint belföldi és EU roaming forgalmazásra
használható fel, az ezen felüli roaming helyzetben bonyolított adatforgalmazásért a Díjszabás szerinti díj fizetendő.
Társkártya
Társkártya
Társkártya Mobilinternet
Társkártya Mobilinternet csomag
Mobilinternet
Mobilinternet
c somag Net&Roll M
N et&Roll L
c somag
c somag Net&Roll S
N et&Roll XS
Havi díj
2215Ft
2883 Ft
5027 Ft
6522 Ft
Bennefoglalt
3GB
8 GB
30 GB
20 GB
forgalom
A benne foglalt
forgalomból EU
3 GB
5 GB
11 GB
14 GB
roaming helyzetben
felhasználható:
Forgalmi díj
0Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagokban a benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke
legfeljebb 128 kbit/s, EU roaming helyzetben az adatforgalmazás leállításra kerül..

1.2.3.

Lezárt Net&Roll DuoNet opció

Havi díj
Bennefoglalt forgalom
Forgalmi díj

N et&Roll DuoNet opció SIM kártyával
157 Ft
A mobilinternet csomagban foglalt adatmennyiség mindkét SIM kártyán felhasználható.
0 Ft

A Net&Roll DuoNet opció SIM kártyával a következő díjcsomagokhoz igényelhető: Net&Roll XS, Aranytárskártya XS+, S, M, L,
Aranytárskártya L. Egy díjcsomaghoz csak egy darab Net&Roll DuoNet SIM kártya igényelhető. A Net&Roll DuoNet SIM kártyához
nem kapcsolódik önálló előfizetői jogviszony, de külön hívószámmal rendelkezik. A Net&Roll DuoNet SIM kártyára egyéb
szolgáltatás/kedvezmény nem aktiválható.
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A Net&Roll DuoNet SIM kártyáról a Net&Roll csomagjának megfelelő feltételekkel lehet SMS-t küldeni.
Túlforgalmazási díj nincs, a megfelelő Net&Roll díjcsomagokban a benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a
letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 128 kbit/s a következő fordulónapig mind a fő SIM kártyán, mind a Net&Roll DuoNet
SIM kártyán.
A Net&Roll DuoNet SIM kártyán hang szolgáltatás nem vehető igénybe. A Net&Roll DuoNet opció törthavi számlázású.
A Net&Roll DuoNet opcióhoz biztosított SIM kártyán bonyolított havi adat forgalmak a fent megjelölt hívószámú előfizetés havi
számlájában, a díjcsomaghoz tartozó forgalmakkal összevontan jelennek meg. Kivételt képez ez alól a roaming helyzetben,
Net&Roll DuoNet SIM kártyáról küldött SMS, amely esetében a második SIM hívószáma és hozzá tartozó roaming SMS
forgalom külön jelenik meg. Adatforgalmi értesítő SMS szolgáltatás kizárólag a fő SIM kártyára érkezik. Aktuális adatforgalmi
egyenleg lekérdezése SMS-ben lehetséges mind a főkártyáról, mind a Net&Roll DuoNet SIM-ről. Amennyiben az Előfizető a
Net&Roll DuoNet opció igénybevételekor, arra jogosult díjcsomagból egyéb díjcsomagba vált át, a Net&Roll DuoNet opció
megszűnik, a Net&Roll DuoNet SIM deaktiválásra kerül. Amennyiben az Előfizető visszavált egy olyan díjcsomagba, amellyel
elérhető a Net&Roll DuoNet, akkor azt újra meg kell igényelnie, melyhez a Szolgáltató új SIM kártyát biztosít. Net&Roll DuoNet
opció megléte esetén a díjcsomagváltás személyes vagy telefonos ügyfélszolgálaton lehetséges. Egyéb módon történő
díjcsomag váltás esetén a Szolgáltató a díjcsomag váltás sikerességéért felelősséget nem vállal. A Blackberry szolgáltatás a
Net&Roll DuoNet SIM kártyán nem vehető igénybe. Roaming helyzetben a fő kártyára vonatkozó roaming díjak érvényesek a
Net&Roll DuoNet SIM kártyán bonyolított adat- és SMS forgalomra. A Net&Roll DuNet SIM kártya az itt szabályozottakon
túlmenően osztja a fő SIM kártya sorsát.

1.2.4. Belföldi eseti Forgalombővítő opciók
Turbo 1GB adatopció
Turbo 3GB adatopció
Eseti díj
1570Ft / 30 nap
2490Ft / 30 nap
Eseti forgalombővítés mennyisége
1GB
3GB
Forgalmi díj
0Ft
0Ft
A Turbo eseti adatopciók mobilinternet csomagokhoz, bennefoglalt adatot tartalmazó hang díjcsomagokhoz, és hang
szolgáltatás mellé igyénybe vett adatdíjcsomagokhoz (lezárt csomagokhoz is) használhatók. A Turbo eseti adatopciók NapiNet
adatdíjcsomaggal , valamint a Mobil S/ M/ L/ XL díjcsomagok mellett igénybevehető adatdíjcsomagok ,illetve önálló
mobilinternet csomagokkal (Net 400 MB/ 1GB/ 4GB/ 10GB/ 30GB/) nem elérhetőek.
A Turbo eseti adatopciók 150/50 Mbit/s le- és feltöltési sebesség értékkel, bármilyen típusú adatforgalomra felhasználhatóak.
A Turbo eseseti adatopciók az aktiválástól számított 30 napig érvényesek, a bennefoglalt adatforgalom ez alatt az idő alatt
használható fel. A 30. nap végéig el nem használt adatmennyiség elvész.
DuoNet opció igénybevétele esetén a Turbo eseti adatopciók adattartalma is megosztható.

1.2.5. Korlátlan belföldi tematikus adatopciók
Megnevezés
Korlátlan böngészés és e-mail opció
Korlátlan közösségi oldalak opció
Korlátlan navigáció opció

Dí j
1562 Ft / hó
735 Ft / hó
404 Ft/ hó

Korlátlan böngészés és e-mail opció
Az opcióval az Előfizető belföldön korlátlanul böngészhet és e-mailezhet. Böngészésnek interneten keresztül a böngésző
program használatával weboldalak megtekintése, azaz a web szervereken tárolt szöveg és kép formátumban elérhető
tartalmak valós idejű elérése és megjelenítése minősül. Nem minősül böngészésnek a weboldalakon megjelenített vagy
azokhoz kapcsolt egyéb formátumok és forgalmak, különösen online játékok, FTP, P2P file megosztás, beágyazott hang és
videó tartalmak letöltése vagy megtekintése. E-mailezésnek a vonatkozó szabványoknak megfelelő, interneten keresztül az
SMTP protokollon – az e-mail küldést megvalósító szabvány protokollon – át küldött elektronikus üzenetek küldése és
fogadása minősül.
A Korlátlan böngészés és e-mail opció féltörthavi számlázású, jóváírás nélkül.
Korlátlan közösségi oldalak opció
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Az opcióval az Előfizető belföldön korlátlanul használhatja a következő közösségi oldalak szöveges és képi megjelenítésű
tartalmait akár böngészőből, akár okostelefonon mobilalkalmazásban: Facebook, LinkedIn, Instagram, MySpace, Snapchat,
Twitter, Tumblr, Badoo, Foursquare, Pinterest, Regram. Nem használható korlátlanul a közösségi oldalakon megjelenített
beágyazott, de külső oldalakon lévő tartalmak forgalma, különösen hang és videó állományok letöltése vagy megtekintése.
A Korlátlan közösségi oldalak opció féltörthavi számlázású, jóváírás nélkül.
Korlátlan Navigáció opció
Az opcióval az előfizető (letöltés után) belföldön korlátlanul használhatja a következő navigációs applikációkat: Waze,
Applemaps.
A Korlátlan Navigáció opció féltörthavi számlázású, jóváírás nélkül.
A korlátlan tematikus opciók általános használati feltételei
A korlátlan forgalomtípusokat a Szolgáltató az Internet Engineering Task Force (www.ietf.org) és a World Wide Web Consortium
(www.w3.org) definíciói és internetes szabványai alapján határozza meg.
Nem minősül az adott forgalomtípusnak megfelelő korlátlanul használható forgalmazásnak az adott forgalom szabványos
protokolloktól eltérő módon történő megvalósulása (pl. addícionális, nem a protokoll részéhez tartozó, SSH vagy egyéb titkosított
csatornákon keresztül történő forgalmazás) vagy a virtuális magánhálózaton (VPN) keresztül megvalósított forgalmazás.
Az internetre kapcsolódó telefonok, számítógépek és egyéb eszközök operációs rendszerei, illetve alkalmazásai, böngésző és
egyéb szoftverei az összetett forgalmazási jellemzők és az Előfizető által nem kezdeményezett, például automatikus rendszer
forgalmak miatt nem garantált, hogy a különféle, csak adott forgalomtípusokra érvényes korlátlan tematikus adatopciók használata
közben nem keletkezik az előfizető díjcsomagjába foglalt adatmennyiséget csökkentő forgalom.
Az adott opciónak megfelelő használat esetén az előfizetői adatforgalom nagy része nem csökkenti a mobilinternet csomag
adatforgalmi egyenlegét. Az adatforgalom opciók által meghatározott forgalomtípusok szerinti szétválasztása megközelítőleg, de
nem garantáltan 100% pontosságú.
A Szolgáltató a hálózat egységességének, a szolgáltatások biztonságának érdekében az Általános Szerződési Feltételek 2a.
mellékletének 4.3 pontja alapján jogosult a szolgáltatást korlátozni, az opciós vagy az előfizetői szerződést felmondani.
A bennefoglalt adatmennyiséget tartalmazó mobilinternet csomagok esetén a benne foglalt adatmennyiség felhasználását
követően az adatforgalmazás lassításra, vagy leállításra kerül (részletesen lsd. az adott csomag leírásánál). A korlátlan tematikus
adatopciók esetében az Előfizető mobilinternet csomagjában foglalt adatmennyiség felhasználását követően a csomag feltételeivel
összhangban a korlátlan tematikus adatopciók is csökkentett sebességgel vagy egyáltalán nem használhatóak tovább.

1.2.6.

Telekom Kapcsolat Programban elérhető Aranytárskártya díjcsomag díjai

Fun S Aranytárskártya díjcsomag díjai:
A díjcsomag kizárólag Mix termékkel vehető igénybe.
H avi díj
e-Pack-kel
e-Pack nélkül
Díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság
Mobil szolgáltatás havidíja
e-Pack-kel
e-Pack nélkül
Mobilinternet szolgáltatás havidíja

Fun S Aranytárskártya
1 942 Ft
2 242 Ft
1 942 Ft
1 716,81 Ft
2 016,81Ft
225,19 Ft

Belföldi és EU roaming adatmennyiség*
havidíjban foglalt internet
P erc és SMS díjak belföldön
hálózaton belül
hálózaton kívül
SMS küldés EU-s külföldi hálózatba (Ft/db)
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SMS küldés egyéb külföldi hálózatba (Ft/db)
56,9 Ft
A díjcsomagban foglalt leforgalmazhatóság felhasználható alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes
hálózat előfizetői felé indított hívásra, SMS valamint, MMS küldésre, továbbá hangposta lehallgatásra belföldön, valamint EU
roaming helyzetben.
Amennyiben a Fun S Aranytárskártya díjcsomaggal rendelkező előfizető a díjcsomagra való jogosultságát elveszíti, abban az
esetben Fun S Aranytárskártya díjcsomag helyett a Mobil S és Net Alap díjcsomagkombináció kerül automatikusan beállításra.
Adathasználat
Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke
legfeljebb 32 kbit/s, EU roaming helyzetben 0 kbit/s a következő fordulónapig.
A Fun S Aranytárskártya díjcsomaghoz igénybe vehető NetPlusz S - XXL adatdíjcsomag.
Fun limitbővítő opció
Havi díj (100%-ban lebeszélhető, minden időben, és minden előfizetői irányban, illetve SMS küldésére, MMS
küldésére felhasználható)

500 Ft

Amennyiben az ügyfél nem használja fel a teljes Fun limitbővítő egyenleget, a szolgáltatás teljes havi díja kiszámlázásra kerül. A
Fun limitbővítő egyenlegéből fel nem használt rész nem vihető át következő hónapra.
Fun limitbővítő opció egész havi számlázású. A Fun limitbővítő igénybe vételéhez a Fun Aranytárskártya ügyfél szerződés-szintű
jelszavának ismerete szükséges. A Fun limitbővítő megléte esetén először a Fun limitbővítő egyenlege forgalmazódik, majd annak
teljes elhasználása után a Fun havi díj egyenlege kezd el forgalmazódni. Amennyiben az ügyfél hó közben rendeli meg a Fun
limitbővítő szolgáltatást, akkor a megrendelést követően a Fun limitbővítő kezd el forgalmazódi majd elfogyását követően a Fun
havi díjból még fel nem használt rész forgalmazódik tovább.

1.2.7. Otthoni használatra szánt mobilinternet szolgáltatás
Home 50 GB
Home 50GB
Havi díj (1 év határozott idejű szerződéssel)

10 669 Ft

Havi díj (határozatlan idejű szerződéssel)
Bennefoglalt forgalom otthoni használatra

10 669 Ft
50 GB

A Home 50GB szolgáltatás bennefoglalt adatmennyisége kizárólag belföldön használható fel. A szolgáltatás kizárólag az Egyedi
Előfizetői Szerződésben rögzített és olyan területen érhető el, ahol a Szolgáltató hálózati sajátosságai miatt vezetékes internet
díjcsomag létesítésére nem képes (továbbiakban: otthoni cím).
Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az előfizető forgalmi adatait tárolja és a szolgáltatás rendeltetésés szerződésszerű használatának ellenőrzése érdekében felhasználja. Amennyiben az előfizető az otthoni címtől eltérő címen veszi
igénybe a szolgáltatást, az szerződésszegésnek minősül. A Szolgáltató az előfizető szerződésszegése esetén jogosult a havi díjon
felül a rendeltetés-és szerződésellenes használatért napi 2.000 Ft egyedi díjat kiszámlázni. A Szolgáltató a negyedik rendeltetésés szerződésellenes használatot követően jogosult választása szerint egyedi napi díj kiszámlázására vagy a szolgáltatás
korlátozására vagy az előfizetői szerződés egyoldalú, rendkívüli felmondására.
A Home 50GB-ben foglalt adatmennyiség felhasználását követően további adatforgalmazásra a következő fordulónapig nincs
lehetőség, további adatforgalmazásra forgalombővítő opció (Extra Net) megrendelésével van mód. A Home 50GB-ben foglalt
adatmennyiség DuoNet kártyával nem osztható meg.
A Home 50GB szolgáltatáshoz tartozó SIM kártyával mobil hang és SMS szolgáltatás nem vehető igénybe, ez az előfizető súlyos
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szerződésszegésének minősül.
A Home 50GB szolgáltatáshoz az egyéb mobilinternet díjcsomagokhoz képest alacsonyabb hálózati prioritás tartozik. A hálózati
túlterheltség függvényében a mobilinternet díjcsomagok nagyobb le-és feltöltési sebességgel tudnak adatot forgalmazni, mint a
Home 50GB szolgáltatás.

Otthoni Internet 4G
Otthoni Internet 4G
Havi díj (1 év határozott idejű szerződéssel)
Havi díj (határozatlan idejű szerződéssel)
Bennefoglalt forgalom otthoni használatra

12 000 Ft
12 000 Ft
korlátlan

Az Otthoni Internet 4G szolgáltatás bennefoglalt adatmennyisége kizárólag belföldön használható fel. A szolgáltatás kizárólag az
Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített olyan területen érhető el, ahol a Szolgáltató hálózati sajátosságai miatt vezetékes internet
díjcsomag létesítésére nem képes (továbbiakban: otthoni cím), továbbá kizárólag olyan otthoni címen vehető igénybe, amely
hozzáférési ponton az előfizető nem vesz igénybe a Magyar Telekom által kínált lezárt vagy értékesíthető vezetékes (helyzet kötött)
internet-hozzáférési szolgáltatást. Az otthoni címnek és a díjcsomag igénybevételekor megadott számlázási címnek a szerződés
időtartama alatt egyeznie kell.
Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az előfizető forgalmi adatait tárolja és a szolgáltatás rendeltetésés szerződésszerű használatának ellenőrzése érdekében felhasználja. Amennyiben az előfizető az otthoni címtől eltérő címen veszi
igénybe a szolgáltatást, az szerződésszegésnek minősül. A Szolgáltató az előfizető szerződésszegése esetén jogosult a havi díjon
felül a rendeltetés-és szerződésellenes használatért napi 2.000 Ft egyedi díjat kiszámlázni. A Szolgáltató a negyedik rendeltetésés szerződésellenes használatot követően jogosult választása szerint egyedi napi díj kiszámlázására vagy a szolgáltatás
korlátozására vagy az előfizetői szerződés egyoldalú, rendkívüli felmondására.
Az Otthoni Internet 4G díjcsomagban foglalt adatmennyiség DuoNet kártyával nem osztható meg. Az Otthoni Internet 4G
szolgáltatáshoz tartozó SIM kártyával mobil hang és SMS szolgáltatás nem vehető igénybe, ez az előfizető súlyos
szerződésszegésének minősül.
A szolgáltatáshoz a Magyar Telekom IPv6 és privát IPv4 címet biztosít. A címek dinamikusan kerülnek allokálásra, ezért azok 24
óránként változhatnak.
Az Otthoni Internet 4G szolgáltatáshoz az egyéb mobilinternet díjcsomagokhoz képest alacsonyabb hálózati prioritás tartozik. A
hálózati túlterheltség függvényében a mobilinternet díjcsomagok nagyobb le-és feltöltési sebességgel tudnak adatot forgalmazni,
mint az Otthoni Internet 4G szolgáltatás.

1.2.8. A 2017. november 10-e előtt elérhető mobil internet- hozzáférésre épülő Digitális Jólét
Alapcsomagok
1.2.8.1. A Digitális Jólét Alapcsomagokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott Net 1GB, Net 2
GB és Net 4GB díjcsomagok díjából nyújtott kedvezménnyel biztosítja az Előfizetők
számára.
Net 1 GB

Net 2 GB
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Mobilinternet díjcsomag
ÁSZF szerinti havi díja
Bennefoglalt forgalom,
belföldi és EU roaming
helyzetben felhasználható

1779 Ft

2090 Ft

3559 Ft

1 GB

2 GB

4 GB

Digitális Jólét kedvezmény

25 %

25%

20 %

Digitális Jólét Alapcsomag
havi díja

1334,25 Ft

1568 Ft

2847,2 Ft

Mobil internet-hozzáférés Digitális Jólét Alapcsomagok igénybevételi feltételei:
•

A mobilinternet DJA szolgáltatást olyan természetes személy veheti igénybe, akinek nem volt mobil internet előfizetés a
nevén a Magyar Telekommal kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben;

•

„DJA Net 1GB kedvezmény” a Net 1 GB mobilinternet díjcsomag mellett volt igényelhető. A DJA Net 1GB kedvezménnyel
igénybe vehető díjcsomag ára bruttó 1334,25 Ft, amelyet a Magyar Telekom a kedvezmény nélküli Net 1 GB díjcsomag
díjából (1779 Ft), 25%-os kedvezmény nyújtásával biztosít.

•

„DJA Net 2 GB kedvezmény” a Net 2 GB 2017 adatdíjcsomag mellett igényelhető. A DJA Net 2 GB kedvezménnyel
igénybe vehető adatdíjcsomag ára bruttó 1568 Ft, amelyet a Magyar Telekom a kedvezmény nélküli Net 2 GB 2017
adatdíjcsomag díjából (2090 Ft), 25%-os kedvezmény nyújtásával biztosít.

•

„DJA Net 4GB kedvezmény” a Net 4 GB 2017 mobilinternet díjcsomag mellett volt igényelhető. A DJA Net 4 GB
kedvezménnyel igénybe vehető díjcsomag ára bruttó 2847,2 Ft, amelyet a Magyar Telekom a kedvezmény nélküli Net 4
GB 2017 díjcsomag díjából (3559 Ft), 20%-os kedvezmény nyújtásával biztosít.

•

Mindkét kedvezmény esetében a 1 GB, 2 GB és 4 GB egyenlegek elérése után a Magyar Telekom az adatforgalmazást
leállítja, további adatforgalmazásra a következő fordulónapig nincs lehetőség, további adatforgalmazásra
forgalombővítő opció (Extra Net) megrendelésével van mód.

1.2.8.2. A Digitális Jólét Alapcsomagokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott Net Alap és
Net 6 GB díjcsomagok díjából nyújtott kedvezménnyel biztosítja az Előfizetők számára.
Havi díj
Bennefoglalt forgalom,
belföldi és EU roaming
helyzetben egyaránt
felhasználható
Digitális Jólét kedvezmény
Digitális Jólét Alapcsomag
havi díja

Net Alap

Net 6 GB

1090 Ft

3990 Ft

1 GB

4 GB

25%

20 %

817,5 Ft

3192Ft

1.2.8.3. Mobil internet-hozzáférés Digitális Jólét Alapcsomagok igénybevételi feltételei:
•

A mobilinternet DJA szolgáltatást olyan természetes személy veheti igénybe, akinek nem volt mobil internet előfizetés a
nevén a Magyar Telekommal kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben.

Utolsó módosítás: 2020.01.01.
Hatálya: 2020.02.01.
File neve: Lakossagi_aszf_5a melleklet_díjak_mobil_havidijas_lezart_20200201_rendes

21/27

•

„DJA Net Alap kedvezmény” a Net Alap 2017 adatdíjcsomag mellett igényelhető. A DJA Net Alap kedvezménnyel igénybe
vehető adatdíjcsomag ára bruttó 817,50 Ft, amelyet a Magyar Telekom a kedvezmény nélküli Net Alap 2017
adatdíjcsomag díjából (1090 Ft), 25%-os kedvezmény nyújtásával biztosít.

•

„DJA Net 6 GB kedvezmény” a Net 6 GB 2017 mobilinternet díjcsomag mellett igényelhető. A DJA Net 6 GB
kedvezménnyel igénybe vehető mobilinternet díjcsomag ára bruttó 3192 Ft, amelyet a Magyar Telekom a kedvezmény
nélküli Net 6 GB 2017 mobilinternet díjcsomag díjából (3990 Ft), 20%-os kedvezmény nyújtásával biztosít.

•

Mindkét kedvezmény esetében az 1 GB és a 6 GB egyenlegek elérése után a Magyar Telekom az adatforgalmazást
leállítja, további adatforgalmazásra a következő fordulónapig nincs lehetőség, további adatforgalmazásra
forgalombővítő opció (Extra Net) megrendelésével van mód.

Mobil internet-hozzáférés Digitális Jólét Alapcsomag tartalma és feltételei:
•

1 éves határozott tartamú szerződéssel vehetők igénybe;

•

amennyiben a szerződés határozott tartama alatt a szerződést az előfizető felmondja, vagy a szolgáltató mondja fel az
előfizetői szerződést az előfizető szerződésszegése miatt, a kedvezmény megszűnik, és a kapott kedvezményt az
előfizető köteles visszafizetni, kivéve, ha a Magyar Telekom-nál elérhető magasabb kategóriájú csomagra váltja DJA
szolgáltatását;

•

a DJA szolgáltatásokhoz készülék nem tartozik;

•

a határozott időtartam lejárata után nem lép határozatlan időtartamú előfizetői szerződés a határozott időtartamú
szerződés helyébe;

•

a DJA szolgáltatások az alábbi kedvezményekkel nem vehetők igénybe: Társkártya kedvezmény, Telekom
kedvezmény, megtartó kedvezmények, egyéb akciós jellegű ajánlatok.

1.2.9. Diák opció
Diák opció
Havidíj
Felhasználható adatforgalom (belföldön és
EU roaming helyzetben)

0 Ft
2 GB

A Diák opció a Mobil S, M, L hang díjcsomag és valamelyik Net adatcsomag kombinációjához, a Mobil XL, Mobil XXL és
Mobil Korlátlan hang díjcsomaghoz, vagy a Net 4 GB 2017, 6 GB 2017, 10 GB 2017, 15 GB 2017, 30 GB 2017 mobilinternet
csomagokhoz vehető igénybe. Igénybevétel feltétele: 18. életév betöltése, érvényes magyar felsőoktatási vagy középiskolai
diákigazolvány. Az Előfizető egyszerre csak egy szerződéséhez veheti igénybe az opciót, igénybevételére az opció
aktiválásától számított 2 éves időtartamig jogosult. Ezt követően az akkor hatályos Díjszabás feltételei szerinti ajánlat
választható.

1.2.10. NapiNet

Belépési díj
Havi díj
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Napidíj
161 Ft
Benne foglalt forgalom
10 MB
Forgalmi díj
0 Ft
Napi 10 MB-os forgalombővítő egyszeri díja
161 Ft
A NapiNet adatdíjcsomag igénybevételéhez elegendő adatforgalmat kezdeményezni, ekkor levonásra kerül az adott napi díj és
aktiválódik az aznapi 10 MB bennefoglalt adatforgalom. A rendelkezésre álló adatforgalmi keretből az adott napon fel nem használt
adatmennyiség nem vihető át egy következő napra. A forgalmazás feltétele az aktív NapiNet adatdíjcsomag.
Forgalmi díj és túlforgalmazási lehetőség nincs, az adott napi adatmennyiség elfogyásáról a Szolgáltató SMS üzenetben
tájékoztatja az Előfizetőt. A 10 Mb-os forgalombővítő opció egy nap többször is igénybe vehető.
A NapiNet adatdíjcsomag nem vehető igénybe Mobilinternet csomagok és egyéb, bennefoglalt adatmennyiséget tartalmazó
díjcsomagok mellé.

1.2.11. DuoNet opció
DuoNet opció SIM kártyával
Havi díj
413 Ft
A hang díjcsomagban foglalt SMS és adatmennyiség
Bennefoglalt forgalom
mindkét SIM kártyán felhasználható.
Forgalmi díj
0 Ft
A DuoNet opció SIM kártyával az összes belföldi adatforgalmat tartalmazó hangdíjcsomagokhoz (kivéve Mix típusú díjcsomagok)
adatdíjcsomaghozés a Net&Roll mobilinternet csomagokhozegyaránt igényelhető. Egy díjcsomaghoz csak egy darab DuoNet SIM
kártya igényelhető. A díjcsomagokban foglalt adat és SMS mennyiség a 2 SIM kártyán tetszőleges arányban, párhuzamosan
felhasználható. A díjcsomagban foglalt SMS mennyiség felhasználását követően a DuoNet SIM kártya használata esetén is a
díjcsomagra érvényes SMS túlforgalmazási díjak fizetendők. A DuoNet SIM kártyához nem kapcsolódik önálló előfizetői jogviszony,
de külön hívószámmal rendelkezik. A DuoNet SIM kártyára egyéb szolgáltatás/kedvezmény nem aktiválható.
A DuoNet SIM kártyán hang szolgáltatás nem vehető igénybe. A DuoNet SIM Home 50GB-al, Otthoni Internet 4G-vel és SZIP
Mobilinternet szolgáltatással nem osztható meg, ahhoz nem vehető igénybe.
A DuoNet opció törthavi számlázású.
A DuoNet opcióhoz biztosított SIM kártyán bonyolított havi adat és SMS forgalmak a fent megjelölt hívószámú előfizetés havi
számlájában, a díjcsomaghoz tartozó forgalmakkal összevontan jelennek meg. Kivételt képez ez alól a roaming helyzetben, DuoNet
SIM kártyáról küldött SMS, amely esetében a második SIM hívószáma és hozzá tartozó roaming SMS forgalom külön jelenik meg.
Adatforgalmi értesítő SMS szolgáltatás kizárólag a fő SIM kártyára érkezik. DuoNet opció megléte esetén a belföldi adatforgalmat
tartalmazó díjcsomagok közötti váltás személyes vagy telefonos ügyfélszolgálaton lehetséges. Egyéb módon történő díjcsomag
váltás esetén a Szolgáltató a díjcsomag váltás sikerességéért felelősséget nem vállal. Amennyiben az Előfizető lemondja a DuoNet
opciót, a díjcsomag mellé igénybe vett NetPlusz vagy Net&Roll opció aktív marad. Amennyiben a belföldi adatforgalmat tartalmazó
díjcsomagja mellé az Előfizető nem vett igénybe további adatforgalmat biztosító adat-díjcsomagot/opciót, úgy a DuoNet opció
lemondását követően a díjcsomagban foglalt adatmennyiségre vonatkozóan a mindenkor hatályos Díjszabás szerinti felhasználási
és túlforgalmazási díjak lépnek érvénybe, a lemondást követően legfeljebb 72 órán belül. Amennyiben a belföldi adatforgalmat
tartalmazó díjcsomagja mellé az Előfizető igénybe vett további adatforgalmat biztosító adat-díjcsomagot/opciót, és azt lemondja, a
DuoNet opció megszűnik. A DuoNet SIM kártya újra aktiválását az Előfizetőnek újra kell igényelnie, amelyet a Szolgáltató legfeljebb
72 órán belül vállal. Az Autóskártya szolgáltatás és a DuoNet opció egymással kizáróak, együttesen nem vehetők igénybe. A
Blackberry szolgáltatás a DuoNet SIM kártyán nem vehető igénybe. Roaming helyzetben a fő kártyára vonatkozó roaming díjak
érvényesek a DuoNet SIM kártyán bonyolított adat- és SMS forgalomra. A DuNet SIM kártya az itt szabályozottakon túlmenően
osztja a fő SIM kártya sorsát.
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1.3.

Lezárt kedvezmények díjai
1.3.1.

Te + Én kedvezmények

"Te+Én" díjkedvezmény (30% kedvezmény megadott szám hívására) *
260 Ft/szám/hó
A "Te +Én" kedvezményben érintett hívószám módosítása *
Az első hat hónapban
640 Ft/hó/hívószám
Az első hat hónap után
Díjmentes
*Saját hívószám megadása nem lehetséges.
A TE+ÉN kedvezmény keretében legfeljebb 2 db, a Telekom magyarországi mobil hálózathoz tartozó előfizetői szám választható.
Új előfizetők az első hónapban csak az igénybe vett napokat fizetik. A szolgáltatás utólagos igénybevétele vagy módosítása esetén
a kedvezmény a megrendelést követő hónaptól érvényes! Mix típusú díjcsomag esetén esetén a Te+Én kedvezmények nem
érhetőek el. A TE+ÉN kedvezmény egész havi számlázású (Ld. Számlázási módok c. pont).

1.3.2.

SMS csomagok és kedvezmények

SMS-csomagok (belföldről és EU roaming helyzetből indított, belföldi előfizetőknek küldött alapdíjas SMS-ekre használható):
Benne foglalt
A csomag
Havi díj
Benne foglalt SMS-ek felhasználhatósága
SMS-ek
felhasználása után
száma
küldött SMS-ek díja
SMS S csomag
Belföldi Telekom mobil és más belföldi
Díjcsomagtól
690 Ft
50 db
mobilhálózatba
függően
SMS M csomag (1)
Belföldi Telekom mobil hálózaton belül (csak
Díjcsomagtól
990 Ft
korlátlan
belföldről indított)
függően
(1) Az SMS M csomag kizárólag mobiltelefonnal, lakossági célú felhasználásra használható. Nem lakossági célú felhasználásnak
minősül, ha a SIM kártya, amelyre aktiválva van a SMS M csomag kedvezmény, olyan nem mobiltelefon készülékben használja az
Előfizető, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel, (pl. az adapter, modem). Az SMS M
csomag egy hónapban csak egyszer aktiválható, lemondás esetén a teljes időszaki díj kiszámlázásra kerül és a kedvezmény a
megvásárolt időszak végig érvényes. A SMS M csomag nyújtotta kedvezmény üzleti célokra nem használható, például
telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés. Amennyiben az előfizető előzetes felszólítást követően is a
lakossági célú felhasználástól eltérően használja az SMS M csomagot, akkor egyidejű értesítése mellett a Szolgáltató az SMS M
csomagot deaktiválja, illetve ha nem rendeltetésszerű használat esetén a fogyasztó veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű
működését, vagy hálózati szolgáltatás céljára használja azt, a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglaltak szerint korlátozza a szolgáltatást.

1.3.3.

T-Percek kedvezmény

A kedvezmény 1000 percnyi beszélgetést biztosít hétköznap 22-07 óráig, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon
belföldi Telekom mobil, valamint belföldi vezetékes előfizetők hívása esetén. Havi díja 2250 Ft
A T-Percek perc-csomagban foglalt percek nem vihetők át a következő hónapra. A T-Percek kedvezmény törthavi, míg Mix típusú
díjcsomag esetén féltörthavi számlázású jóváírás nélkül).

1.3.4.

Partnerkártya kedvezmény

Igénybevétel feltételei:
1. Az előfizető rendelkezzen a mobil folyószámláján (egy számlában számlázott) legalább két olyan aktív havidíjas
előfizetéssel, melyen a Mobil S/M/L/XXL/Korlátlan hang díjcsomagok vagy Net 6 GB, 15 GB mobilinternet díjcsomagok
kerültek aktiválásra, ezek megléte esetén automatikusan érvényesül a kedvezmény.
A Partnerkártya kedvezmény a Telekom kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe: mindkét kedvezményre való
jogosultság esetén a Telekom kedvezmény kerül alkalmazásra.
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2. Ha az előfizető Magenta1 kedvezményt vesz igénybe, azzal együtt a Partnerkártya kedvezményre nem jogosult
Kedvezmény mértéke:
1. A havidíj-kedvezmény mértéke 20%, a folyószámlán lévő, fenti feltételeknek megfelelő havidíjas mobil díjcsomagok és
kapcsolódó adatdíjcsomagok díjából, kivéve a hang és adatdíjcsomagok együttes havidíját nézve a legmagasabb
havidíjú előfizetésre, amelyre nem érvényes a kedvezmény. Havidíj egyezés esetén a legrégebbi szerződésre nem
érvényesül a kedvezmény.
2. Kedvezmény a hónap utolsó napján számolódik az aktuális, élő státuszú szerződések számossága és sorrendje alapján,
ha a szerződés utolsó napon fel van függesztve vagy megszüntetésre kerül, nem érvényesíthető kedvezmény még az
aktív napokra sem.
3. Folyószámlánként maximum 9 mobil előfizetésre vehető igénybe a kedvezmény
4. A kedvezmény összege a havidíjas mobil díjcsomag (hang és adatdíjcsomag) havidíja alapján kerül számításra, miután
az összes többi kedvezmény levonásra került.

1.4.

Egyéb szolgáltatások díjai
1.4.1.

Autóskártya szolgáltatás díja

Autóskártya
1930 Ft/hó
Az Autóskártya a Mix típusú díjcsomagoka MobilOtthon Prémium, Mobil S/ M/ L/ XL/ XXL/ Korlátlan, Net 4GB/6GB/10
GB/15GB/30GB kivételével valamennyi Telekom mobil havidíjas előfizetéses díjcsomaghoz igényelhető. A forgalmi díjak
megegyeznek az alapkártya forgalmi díjaival. Az alapkártyán előfizetett többletszolgáltatások – a Data és Fax, az infoSMS a
BlackBerry Enterprise szolgáltatások kivételével – az autóskártyára is érvényesek. A BlackBerry Enterprise szolgáltatások az
autóskártyáról nem, csak az alapkártyáról érhetők el, a Data és Fax szolgáltatás autóskártya esetében nem elérhető, az infoSMS
szolgáltatás igénybevételéhez külön regisztráció szükséges.
Az Autóskártya szolgáltatás egészhavi számlázású.
Autóskártya szolgáltatás a BlackBerry mellé
Az Autóskártya szolgáltatás a Blackberry mellé egészhavi számlázású (Ld. Számlázási módok c. pont).

1.4.2.

Hangposta csomag díjai

Hangposta csomag (a Hangposta csomag a Hívásértesítő szolgáltatást, valamint a minden
időszakban díjmentes Hangposta-lehallgatást tartalmazza)
A Hangposta csomag egészhavi számlázású. (Ld. Számlázási módok c. pont).

1.4.3.

635 Ft

Díj
152,4 Ft/hó

Faxszolgáltatás

Egyirányú faxszolgáltatás (csak küldés) igénybevétele esetén belépési díj:
Díjmentes
Egyirányú faxszolgáltatás (csak küldés) igénybevétele esetén havi díj:
Díjmentes
Fax hívószám igénylésével belépési díj:
1270 Ft
Fax hívószám igénylésével havi díj, amelyet az előfizetőnek a telefonszolgáltatás havi díján
(valamint az esetlegesen igénybevett adatátviteli szolgáltatás havi díján) felül kell fizetnie
egységesen minden díjcsomagra:
635 Ft
A forgalmi díjak megegyeznek a hanghívásra vonatkozó tarifákkal, a havi díjak magukba foglalják az adott szolgáltatásra érvényes
hívásátirányítás havi díját is. A Faxszolgáltatás törthavi számlázású.

1.4.4.

Data (adatátviteli) szolgáltatás díjai

Egyirányú aszinkron Data szolgáltatás (csak adatküldés) igénybevétele esetén belépési díj:
Egyirányú aszinkron Data szolgáltatás (csak adatküldés) igénybevétele esetén havi díj:
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Data hívószám ill. szinkron Data szolgáltatás igénylésével belépési díj:
Minden további hívószám díja:
Data hívószám ill. szinkron Data szolgáltatás igénylésével havi díj, amelyet az előfizetőnek a
telefonszolgáltatás havi díján (valamint az esetlegesen igénybevett fax szolgáltatás havi díján)
felül kell fizetnie egységesen minden díjcsomagra:

1180 Ft
1180 Ft
590 Ft

Forgalmi díj egységesen minden díjcsomagra és ezek M változataira:
Belföldi, hálózaton kívülre történő Data hívás esetén a percdíj munkanap 07-22h között
Belföldi, hálózaton kívülre történő Data hívás esetén a percdíj egyéb időben (Egyéb idő:
vezetékes- és más mobilhálózatba irányuló hívások esetén: munkanapokon 22-07h, valamint
munkaszüneti- és ünnepnapokon 0-24h között.)
Hálózaton belüli Data hívás esetén a percdíj munkanap 07-22h között
Hálózaton belüli Data hívás esetén a percdíj 22-07h között
Hálózaton belüli Data hívás esetén a percdíj egyéb időben (munkaszüneti- és ünnepnapokon
07-22h között.)

Adatátviteli forgalmi díjak
70,8 Ft
47,76 Ft
36,82 Ft
12,27 Ft
23,6 Ft

A díj mérésére vonatkozó előírás megegyezik a mobil telefonszolgáltatás díj mérésére vonatkozó előírással, amelyet a Magyar
Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó díjszabása tartalmaz, az alábbi eltéréssel.
A forgalmi díjak mérése másodperces egységekben történik. A 30 másodpercnél rövidebb hívások esetében 30 másodperc díját
kell kifizetni. A 30 másodpercre való kerekítés árazása a hívás indítása szerinti napszak díja szerint történik. Minden megke zdett
egység – tehát a hívások első három másodperce is - díjköteles.
A belépési, a havi és a forgalmi díjak utólag esedékesek. A havi díjak magukba foglalják az adott szolgáltatásra érvényes
hívásátirányítás havi díját is.
A Data (adatátviteli) szolgáltatás törthavi számlázású (Ld. Számlázási módok c. pont).
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