ÜZLETI TREND MOBIL DÍJCSOMAGOK DÍJAI
ÜZLETI TREND S

ÜZLETI TREND M ÜZLETI TREND L

Korlátlan beszélgetés
cégen belül belföldön
+ 50 lebeszélhető perc
az EU-ban

Korlátlan beszélgetés
Telekom mobil irányba
az EU-ban

Korlátlan beszélgetés
és SMS az EU-ban

HAVI DÍJAK E-PACKKEL, MAGENTA 1 BUSINESS KEDVEZMÉNYCSOMAGBAN (nettó díjak)
Minden előfizetésre
842 Ft
2 380 Ft

7 565 Ft

HAVI DÍJAK E-PACKKEL, MAGENTA 1 BUSINESS KEDVEZMÉNYCSOMAGON KÍVÜL (nettó díjak)
1. SIM kártya
990 Ft
2 800 Ft

8 900 Ft

2. és további SIM kártyák
Flottakedvezménnyel

7 565 Ft

842 Ft

2 380 Ft

FORGALMI DÍJAK AZ EU-BAN (nettó díjak alapdíjas számok esetén a díjcsomagban foglalt forgalmak felhasználását követően)
Percdíj
22 Ft
22 Ft
SMS
18 Ft
18 Ft

0 Ft
0 Ft

Az Üzleti Trend díjcsomagok kizárólag mobilinternet szolgáltatással vehetők igénybe.
EU: az Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia. A Magyarországról EU országba indított hívások és küldött SMS-ek nemzetközi hívásnak/SMS-nek minősülnek.
Hívások esetén a forgalmi díjak számlázása belföldön az első perc időtartamáig 1 perces, ezt követően 1 másodperces számlázási egységekben történik, minden megkezdett egység díjköteles.
Az e-Pack kedvezmény igénybevételének feltétele elektronikus számla igénylése, elektronikus csatornán történő számlafizetés, a számlák időben történő kiegyenlítése, és hogy ne legyen lejárt tartozás. Amennyiben
az adott hónapban a feltételek nem teljesülnek, az e-Pack kedvezmény nem érvényesül. Az e-Pack kedvezmény mértéke: Üzleti Trend S/M/L díjcsomagok esetében nettó 200/600/1000 Ft.
A Flottakedvezmény több Üzleti Trend díjcsomagú előfizetés igénybe vétele esetén a 2. előfizetéstől minden előfizetésre vonatkozóan automatikusan érvényesül, mely a hang és net szolgáltatások havi díjából biztosít
15% havidíj-kedvezményt. Első előfizetésnek a mindenkori számlázáskori állapot szerinti legmagasabb havi díjú, vagy azonos havi díjak esetén a legrégebben aktivált előfizetés minősül, erre vonatkozóan nem érvényesül a Flottakedvezmény.
Az egyes kedvezmények érvényesülésének sorrendje: 1. e-Pack kedvezmény, 2. Flottakedvezmény
A Flottakedvezményre és Magenta 1 Business kedvezmény egyidejűleg nem vehető igénybe, amennyiben egy ügyfél mindkét kedvezményre jogosult, úgy a Magenta 1 Business kedvezmény kerül alkalmazásra.

ÜZLETI ADAT MOBILINTERNET SZOLGÁLTATÁS HAVI DÍJAI
A csomagban foglalt adatmennyiséget külön díj és aktiválás nélkül az EU-ban is felhasználhatja.
3 GB
Havi díjak Magenta 1 Business kedvezménycsomagban (nettó díjak)
Havi díjak Magenta 1 Business kedvezménycsomagon kívül (nettó díjak)

12 GB
25 GB
KORLÁTLAN*
2 550 Ft
4 675 Ft
7 225 Ft
9 350 Ft
3 000 Ft
5 500 Ft
8 500 Ft
11 000 Ft

* Az Üzleti Adat Korlátlan EU-ban felhasználható adatmennyisége 15 GB.
Az Üzleti Adat 12 és 25 GB-os mobilinternet szolgáltatások esetén a Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp és Waze alkalmazások használata belföldön nem, csak EU roaming helyzetben csökkenti
az adatmennyiséget. A promócióban foglalt kedvezmény az előfizető külön igénye nélkül, automatikusan aktiválásra kerül az Üzleti Trend díjcsomag fent meghatározott mobilinternet szolgáltatásának aktiválásával
egyidejűleg. A promóció visszavonásig érvényes. 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 használhatóak tovább. Az alkalmazások használhatók böngészővel és okostelefonra letölthető letölthető alkalmazással egyaránt.
A Facebook és az Instagram esetében a díjmentes adatforgalom nem foglalja magában a beágyazott video- és hangfájlok lejátszását és letöltését, az alkalmazások letöltését és frissítését, a harmadik felek által biztosított
alkalmazáson kívüli tartalmakra és funkciókra (pl. regisztráció, alkalmazás-letöltés, frissítés, beágyazott videó stb.) felhasznált adatmennyiséget. A WhatsApp, a Viber, és a Facebook Messenger esetében a díjmentes
adatforgalom nem foglalja magában az internet alapú hang- és videohívások indítását és fogadását, valamint az alkalmazások letöltését és frissítését, harmadik felek által biztosított alkalmazáson kívüli tartalmakra és
funkciókra (pl. videotartalom megtekintése stb.) felhasznált adatmennyiséget.
Kínált sávszélesség: le- és feltöltés esetén 300/50 Mbit/s, garantált sávszélesség le- és feltöltés esetén 0 Mbit/s.
EU: Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia.
A bennefoglalt adatmennyiségek felhasználását követően az adatforgalmazás belföldön és az EU-ban is leállításra kerül. Az adatmennyiség 80 ill. 100%-ának felhasználásakor az előfizető SMS értesítést kap.
A korlátlan mobilinternet szolgáltatás kizárólag személyes felhasználásra és olyan SIM-kártyával vehető igénybe, amely kizárólag mobiltelefon készülékbe helyezhető be. Nem használható olyan eszközben, amely nem
alkalmas mobil hanghívások bonyolítására (különösen, de nem kizárólagosan: router, modem, PC vagy notebook, gépek közti (M2M) kommunikációs eszköz stb. Tandem kártyával együtt nem vehető igénybe. A hálózat
egységességének, a szolgáltatások biztonságának fenntartása érdekében a következő forgalomtípusok és használati módok esetében a mobilinternet szolgáltatás kínált sebességétől eltérő maximális sebességgel
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; virtuális magánhálózat (VPN) használata vagy egyéb titkosított csatornákon keresztül történő forgalmazás (pl. SSH) esetén letöltési/feltöltési sebesség 10/5 Mbit/s.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát, melynek mértéke hang szolgáltatások esetén 27%, internet szolgáltatás esetén 5%.
A T-Systems Magyarország üzleti partnerei számára az Üzleti Trend és Üzleti Adat szolgáltatásokat a Magyar Telekom nyújtja.

Üzleti Trend díjcsomagokba foglalt díjmentes extra szolgáltatások:
INTERNETBIZTONSÁG

KEDVENC ORSZÁG KEDVEZMÉNY

Norton Security Online
mobil vírusvédelem

30% nemzetközi hívás percdíj-kedvezmény
egy választott országra

Kiegészítő szolgáltatások 1000 Ft havidíj-kedvezménnyel:
50

perc

Nemzetközi hívás, 50 perc opció
Üzleti Trend S, M, L díjcsomagokhoz nettó 2990 Ft-os
kedvezményes havi díjért 50 perc díjmentes hívás nemzetközi 1-3 díjzónába.

IT

IT szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmény

Nettó 1000 Ft havidíj-kedvezmény az alábbi IT szolgáltatások egyikének aktiválása esetén:
 O356 Vállalati/Vállalati Prémium verziók,  Webkönnyen Pro/Shop verziók,
 Mini CRM Business/Pro/Pro automated verziók

A promóciós havidíj-kedvezmény ajánlat visszavonásig érvényes.
A Nemzetközi hívás 50 perc kedvezmény opció 1-3. díjzónába irányuló nemzetközi hívásokra vonatkozóan 50 perc forgalmi díjmentes hívást biztosít, havi díja nettó 3990 Ft/hó/SIM. A további díjzónákba irányuló nemzetközi kimenő hívások esetén, valamint az 50 percen felüli 1-3 díjzónába irányuló hívások esetén az ÜÁSZF 12.6. pontjában szereplő nemzetközi kimenő hívás díjai az irányadóak. Azokon az előfizetéseken, melyeken
az opció a promóció visszavonásakor aktív volt, a kedvezmény nem szűnik meg.
A Nemzetközi hívás 50 perc kedvezmény opció és a meghatározott IT szolgáltatások legalább egyikének együttes igénybevétele esetén a nettó 1000 Ft kedvezmény érvényesülése:
 minden olyan Üzleti Trend díjcsomagú előfizetésen, melyen a Nemzetközi hívás 50 perc kedvezmény opció aktív ÉS
 IT szolgáltatások esetén folyószámlánként egyszer az igénybe vett szolgáltatások számától függetlenül.
Aktív szolgáltatások esetén a nettó 1000 Ft-os havidíj-kedvezmény automatikusan érvényesül a hóvégi mobil és informatikai szolgáltatásokról készített számlákon.

Választható opciók:
Roaming opció EU-n kívül

Üzleti adatbővítő opció

30 perc vagy 100 MB 7 napig nettó 1990 Ft-ért
(Svájc, Szerbia, Törökország, Ukrajna, USA
hívások országon belül vagy Magyarországra)

Az adatbővítő opció adatmennyisége fordulónapig
történő belföldi ill. EU roaming forgalmazást biztosít.
1 GB: nettó 1600 Ft, 3 GB: nettó 3000 Ft.

NET

EU: az Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia. A Magyarországról EU országba indított hívások és küldött SMS-ek nemzetközi hívásnak/SMS-nek minősülnek.
Nemzetközi 1-3. Díjzónák
1. zóna: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália (v), Ausztria (v), Belgium (v), Csehország (v), Dánia (v), Finnország (v), Franciaország (v), Görögország (v), Hollandia (v), Írország (v), Izrael (v), Kanada, Lengyelország (v), Luxemburg (v), Monaco, Nagy-Britannia (v), Németország (v), Norvégia (v), Olaszország (v), Portugália (v), Spanyolország (v), Svájc (v), Svédország (v), Szlovákia (v), Vatikán
2. zóna: Albánia, Amerikai Virgin szk., Bosznia-Hercegovina (v), Bulgária, Ciprus (v), Csehország (m), Dánia (m), Dél-Afrikai Köztársaság (m), Észtország (v), Finnország (m), Görögország (m), Hong Kong (v),
Horvátország (v), Izland (v), Kolumbia, Koszovó; Lettország (v), Liechtenstein (v), Litvánia (v), Macedónia (v), Martinique, Málta (v), Moldova, Németország (m), Nauru, Norvégia (m), Oroszország, Puerto Rico,
Románia, Spanyolország (m), Szingapúr (v), Szerbia, Montenegro, Szlovákia (m), Szlovénia, Tajvan (v), Törökország (v), Ukrajna
3. zóna: Andorra, Ausztrália (m), Ausztria (m), Belgium (m), Fehéroroszország (v), Bosznia-Hercegovina (m), Dél-Korea (v), Franciaország (m), Grúzia (v), Guatemala, Hollandia (m), Horvátország (m), Indonézia (v),
Írország (m), Izrael (m), Japán, Kazahsztán (v), Kína (v), Közép-Afrikai Köztársaság, Lengyelország (m), Luxemburg (m), Macedónia (m), Mayotte, Málta (m), Nagy-Britannia (m), Olaszország (m), Reunion, San Marino,
Svájc (m), Svédország (m), Szent Pierre és Miguelon, Törökország (m)
(v): Külföldi vezetékes hálózatba irányuló hívás.
(m): Külföldi mobilhálózatba irányuló hívás.
Amennyiben külön jelölés nem szerepel, a besorolás mind a vezetékes, mind a mobilhálózatba irányuló hívásokra vonatkozik.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát, melynek mértéke hang szolgáltatások esetén 27%, internet szolgáltatás esetén 5%.
A T-Systems Magyarország üzleti partnerei számára az Üzleti Trend és Üzleti Adat szolgáltatásokat a Magyar Telekom nyújtja.

