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a minőségi kommunikációs hátteret

HOZZA KI VÁLLALKOZÁSáBÓL
A MAXIMUMOT
VILLÁMGYORS
4G-HÁLÓZATUNKON!

ÉnCégem Start Net2Go
üzleti mobildíjcsomag –
havi díja 100%-ban felhasználható
beszélgetésre és internetezésre!

Magyarországon elsőként a Telekom tette elérhetővé a 4G/LTE technológiát, amelynek köszönhetően
a korábbinál is gyorsabb* mobilinternet-szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét nyújtjuk Budapesten
és az ország egyre több városában is.

A Telekom ÉnCégem Start Net2Go üzleti díjcsomagjával Önnek lehetősége van kézben tartani és racionalizálni kommunikációs költéseit. Nálunk nem kell kiegészítő havi díjat fizetnie, sőt, a díjcsomag nettó
2100 Ft-os (bruttó 2667 Ft) havi díja 100%-ban és rugalmasan felhasználható belföldi hálózaton belüli és
vezetékes telefonálásra, valamint belföldi internetezésre egyaránt.

Nálunk
nincs
ő
kiegészít
havi díj!

Ismerje meg az üzleti életben is a 4G sebességet! A bennefoglalt adatmennyiséget tartalmazó ÉnCégem
vagy Business Net üzleti díjcsomagokkal 4G-képes eszközein, így számítógépén, táblagépén vagy okostelefonján is kihasználhatja a hálózatunk nyújtotta lehetőséget!
A további részletekért és a lefedettségi térképért, kérjük, keresse fel a www.telekom.hu/4Guzleti
weboldalt.
* A 4G-hálózat elérhetőségéhez arra alkalmas készülék és díjcsomag szükséges, az előfizető által tapasztalt sebesség mértéke függ a megfelelő képességű
díjcsomagtól és készüléktől, és attól, hogy az adott ponton támogatja-e a hálózat azt a sebességet, továbbá a rádiós és forgalmi körülményektől is.

iPad mini 16GB Wi-Fi + Cellular
4G-képes táblagép
Business Net XXL üzleti mobilinternet előfizetéssel, 2 éves hűségidővel

0 Ft

kezdőrészlettel

és 24 x havi nettó 1900 Ft (bruttó 2413 Ft) kamatmentes részletre.*
Egy összegben: nettó 45 600 Ft (bruttó 57 912 Ft)
*A részletfizetés feltétele, hogy ügyfelünk arany, illetve platina kiemeltségi szintű Telekom-előfizető legyen,
és az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfeleljen.

Samsung Galaxy Note 10.1 LTE
4G-KÉPES TÁBLAGÉP

Samsung Galaxy S4 LTE
4G-KÉPES OKOSTELEFON

NOKIA Lumia 620

Sony Xperia J

Business Net XXL üzleti mobilinternet előfizetéssel,
2 éves hűségidővel

ÉnCégem XXXL üzleti díjcsomaggal, 2 éves
hűségidővel

ÉnCégem Start Net2Go üzleti díjcsomaggal,
2 éves hűségidővel

ÉnCégem Start Net2Go üzleti díjcsomaggal
2 éves hűségidővel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

kezdőrészlettel

+ 24 x havi nettó 700 Ft (bruttó 889 Ft)
kamatmentes részletre.
Egy összegben: nettó 16 800 Ft (bruttó 21 336 Ft)

kezdőrészlettel

+ 24 x havi nettó 1700 Ft (bruttó 2159 Ft)
kamatmentes részletre.
Egy összegben: nettó 40 800 Ft (bruttó 51 816 Ft)

kezdőrészlettel

+ 24 x havi nettó 1400 Ft (bruttó 1778 Ft)
kamatmentes részletre.
Egy összegben: nettó 33 600 Ft (bruttó 42 672 Ft)

ÉNCÉGEM DÍJCSOMAGOK –
MOBILTELEFON ÉS MOBILINTERNET EGYBEN

Business Net mobilinternet
díjcsomagok

Az ÉnCégem díjcsomagok havi díjai (nettó Ft)

A Business Net mobilinternet-díjcsomagok nagy előnye, hogy a csomagban foglalt adatforgalom felhasználását követően sem kell túlforgalmazási díjat fizetnie, csak a le- és feltöltési sebesség fog legfeljebb
128 kbit/s-ra lecsökken a következő fordulónapig, így elkerülhető a túlforgalmazásból származó többletkiadás.

Az ÉnCégem díjcsomagok esetében az M, L, XL, XXL, XXXL díjcsomagok alatt a Business Net M, L, XL,
XXL, XXXL internet-szolgáltatás opciót tartalmazó ÉnCégem díjcsomagok értendők.

Compleo Connect –
komplett irodai megoldások
beruházás nélkül

havi díj
a teljes hető!
lebeszél

Egy vállalkozást működtetni igen nagy kihívást jelent. Elszántsággal, felelősséggel, kitartással és kemény
munkával jár. A Telekom Compleo Connect csomagja komplett irodai megoldásokkal járul hozzá ahhoz,
hogy ügyfeleit és vendégeit a legmagasabb színvonalon tudja kiszolgálni.

A Business Net M-XXXL díjcsomagokkal a 4G/LTE 1800 hálózaton is elérhető az internetszolgáltatás.
Díjcsomag

Net2Go

7 GB
Business Net
M

ÉnCégem
Start

2100 Ft

5400 Ft

7400 Ft

9800 Ft

16 000 Ft

23 500 Ft

3300 Ft

6600 Ft

8600 Ft

11 100 Ft

17 100 Ft

24 600 Ft

6600 Ft

9900 Ft

11 900 Ft

14 400 Ft

20 100 Ft

27 500 Ft

ÉnCégem
ÉnCégem
Prémium

(bruttó 2667 Ft)
(bruttó 4191 Ft)
(bruttó 8382 Ft)

(bruttó 6858 Ft)
(bruttó 8382 Ft)
(bruttó 12 573 Ft)

12 GB
Business Net
L

25 GB
Business Net
XL

45 GB
Business Net
XXL

70 GB
Business Net
XXXL

(bruttó 9398 Ft)
(bruttó 10 922 Ft)
(bruttó 15 113 Ft)

(bruttó 12 446 Ft)
(bruttó 14 097 Ft)
(bruttó 18 288 Ft)

(bruttó 20 320 Ft)
(bruttó 21 717 Ft)
(bruttó 25 527 Ft)

(bruttó 29 845 Ft)
(bruttó 31 242 Ft)
(bruttó 34 925 Ft)

Mobilinternet
díjcsomagok

Business Net
M

Business Net
L

Business Net
XL

Business Net
XxL

Business Net
XxxL

Benne foglalt
adatforgalom

7 GB

12 GB

25 GB

45 GB

70 GB

üzleti csomag 2 éves hűségidővel

Havi díj (nettó Ft)

2920 Ft

4520 Ft

6720 Ft

12 000 Ft

19 200 Ft

nettó

(bruttó 3708,40 Ft)

(bruttó 5740,40 Ft)

¦ A Csoporton belüli híváskedvezmény opció megigénylésével a díjcsomagba és opcióba bevont előfizetések 0 Ft-os percdíjjal hívhatják egymást – az opció havi díja nettó 500 Ft (bruttó 635 Ft)/SIM.
¦ Tandem SIM kártya, internetezéshez: segítségével megosztható a díjcsomag adatforgalma két eszköz között, mivel a főkártya mellett lévő második, internetezésre alkalmas Tandem SIM kártyát – melynek havi díja nettó 400 Ft (bruttó 508 Ft)/SIM – táblagépén vagy laptopján használhatja.
¦P
 ercdíjait tovább csökkentheti a nettó 400 Ft (bruttó 508 Ft)/SIM havi díjú Telemátrix All Inclusive
szolgáltatás opcióval.
A fenti opciók az ÉnCégem díjcsomagok mellé igényelhetőek, annak havi díján felül fizetendők, továbbá nem lebeszélhetők. Abban az esetben, amikor az opciók árai
nem kerek számra végződnek, egész forintra felfelé kerekítettünk.
A Csoporton belüli híváskedvezmény opció igénybevétele esetén az opcióba valamennyi ÉnCégem díjcsomagban levő előfizetés bevonása szükséges. A Telemátrix All
Inclusive szolgáltatás opció úgy vehető igénybe, hogy az opció a díjcsomagot használó valamennyi előfizetésre egy időben aktiválásra kerül, továbbá feltétele a Csoporton belüli híváskedvezmény opció előfizetésenkénti megléte.

Túlforgalmazás
esetén a le- és
feltöltési sebesség
legfeljebb

(bruttó 15 240 Ft)

(bruttó 24 384 Ft)

0 Ft

Túlforgalmazási díj

AZ ÉNCÉGEM DÍJCSOMAGOKHOZ RENDELHETŐ OPCIÓK HAVI DÍJA

(bruttó 8534,40 Ft)

128 kbit/s

128 kbit/s

128 kbit/s

128 kbit/s

128 kbit/s

A Business Net díjcsomagban foglalt adatmennyiség belföldi forgalmazásra használható fel, a roaming
helyzetben bonyolított adatforgalmazásért a Díjszabás szerinti díj fizetendő.
Az előfizető által tapasztalt sebességérték függ a megfelelő képességű, az adott technológiát támogató készülék meglététől, az adott ponton elérhető hálózattól, továbbá a rádiós és forgalmi körülményektől. A kínált le- és feltöltési sebesség Business Net M-L mobilinternet csomagok esetében: letöltés
21,0 Mbit/s, feltöltés 5,7 Mbit/s; Business Net XL-XXXL mobilinternet csomag esetében: letöltés 60,0
Mbit/s, feltöltés 22, Mbit/s. A garantált le- és feltöltési sebesség 0 Mbit/s minden díjcsomag esetében.

Compleo Connect 10 M

A csomagy
része eg r is
projekto
0 ft-ért!

11 300 Ft
havi díjért

(bruttó 14 351 Ft)
¦ 10 Mbit/s sávszélességű internet*
¦ vezetékes telefon, amelyről a teljes havi díj lebeszélhető
alapdíjas belföldi vezetékes irányba
¦ híváskezelő rendszer
¦ WiFi-képes router
¦ Philips PPX 1430 projektor
A beépített MP4 lejátszónak köszönhetően a projektor önállóan is használható. Az eszköz
különféle típusú memóriakártyák tartalmának megjelenítésére képes, de 2 GB-os belső
memóriával is rendelkezik. LED-es fényforrásának köszönhetően hosszú élettartamú, kis
helyen elfér és ideális megoldás üzleti prezentációk, fényképek, de akár filmek kivetítésére is.

Az ÉnCégem díjcsomagok belföldi használati díjai
Díjcsomag
ÉnCégem
Start
ÉnCégem
ÉnCégem
Prémium

A havi díjból
leforgalmazható összeg
nettó Ft*

Hálózaton
belül

Belföldi vezetékes hálózatba

Más belföldi
mobilhálózatba

2100 Ft

22 Ft

22 Ft

26 Ft

(bruttó 2667 Ft)

Percdíjak (nettó Ft)

(bruttó 27,94 Ft)

(bruttó 27,94 Ft)

(bruttó 33,02 Ft)

SMS
(nettó Ft / db)

26 Ft

(bruttó 33,02 Ft)

3300 Ft

14 Ft

14 Ft

20 Ft

20 Ft

6600 Ft

12 Ft

12 Ft

18 Ft

18 Ft

(bruttó 4191 Ft)
(bruttó 8382 Ft)

(bruttó 17,78 Ft)
(bruttó 15,24 Ft)

(bruttó 17,78 Ft)
(bruttó 15,24 Ft)

(bruttó 25,40 Ft)
(bruttó 22,86 Ft)

*	A csomagban kínált internet letöltési sebessége: 10 Mbit/s (kínált), 1 Mbit/s (garantált),
feltöltési sebessége: 0,5 Mbit/s (kínált), 0,2 Mbit/s (garantált).

(bruttó 25,40 Ft)

A Compleo Connect üzleti díjcsomagok különböző sávszélességű internettel,
valamint 1 és 2 éves hűségidővel is igénybe vehetők.

tipp

(bruttó 22,86 Ft)

* Az ÉnCégem Net2Go díjcsomagok esetében az összeg hálózaton belül és belföldi vezetékes irányba lebeszélhető és leinternetezhető. Az ÉnCégem Business Net
díjcsomagok esetében az összeg hálózaton belül és belföldi vezetékes irányba lebeszélhető, a fennmaradó összeg fedezi az internet további költségeit.

Ajánlatunk kizárólag a Magyar Telekom réz-, valamint optikai hálózattal lefedett területén érvényes üzleti
előfizetők részére.

MicroServer –
mentjük Önnek a menthetőt

ver
MicroSeró
már nett

A Telekom MicroServer szolgáltatásával gondoskodhat a számítógépen
tárolt adatainak teljes körű biztonságáról, ráadásul mindezt jelentős
beruházás nélkül, kedvező havi díjért teheti meg.

370íj0tólFt

havi d
699 Ft)
(bruttó 4

VoiceCenter –
híváskezelő rendszer
tetszőleges menüvel

se n e l
Ne veszít
egyetlen sem!
ügyfelet

Fogadja ügyfelei bejövő hívásait – akár munkaidőn túl is – korszerű VoiceCenter híváskezelő rendszerrel. A rendszer a hívásokat fogadja és a témában illetékes kollégához irányítja, sőt akár automata tájékoztatást is ad termékeiről, szolgáltatásairól.
Nincs több elveszett hívás, mert
¦ a hívó kérhet visszahívást is, ha minden vonal foglalt, amelyről Ön értesítést kap SMS-ben
vagy e-mailben,
¦ ügyfeleinek elegendő egy központi telefonszámot ismerni, amelyhez Ön több melléket is beállíthat,
sőt, a hívások kollégái mobiltelefonjaira is átirányíthatók,
¦ automatikus üzenetként beállíthatja a nyitva tartási idejét és egyéb hasznos információkat
közölhet ügyfeleivel,

Miért a legjobb döntés a havi díjas
MicroServer szolgáltatás?
¦ Nem kell többé aggódnia, hogy fontos céges
adatai elvesznek, még akkor sem, ha az Önnél
lévő szerver megsemmisül.
¦ Sokkal költséghatékonyabb megoldás,
mint ha saját szervert venne.
¦ A Telekom szakértői megbízható informatikai
támogatást is nyújtanak külön költség nélkül.
Hatékonyság

A szerver jellemzői
¦ 4 GB memória
¦ Linux operációs rendszer
¦O
 ptikai meghajtó
¦ 1 ,50 GHz-es kétmagos processzor
¦ 2 x 250 GB-tól 2 x 2 TB-ig választható adattároló

Szakértelem

Biztonság

Híváskezelő rendszer –
bejövő hívás bejövő üzlet!
¦ Vezetékes és mobil hívószámra egyaránt igényelhető,
¦ n em kell beruháznia, nincsenek induló költségek,
¦ h űségidő és hosszú távú elkötelezettség nélkül.
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Amennyiben az előfizető nem Magyar Telekom előfizetésű központi számot használ, akkor a VoiceCenter
híváskezelő rendszer technikai számra való feltétel nélküli hívásátirányításának költségét az előfizetőnek
a másik szolgáltató társaság felé minden bejövő hívás után meg kell fizetnie.

Ajánlataink üzleti előfizetők részére 2013. augusztus 1-jétől érvényesek.
Készülékakcióink 2013. augusztus 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. A készülékakciókban egy
előfizetéshez a kedvezmény legfeljebb egy alkalommal vehető igénybe, maximum egy készülék erejéig.
A Business Net üzleti mobilinternettel vagy ÉnCégem üzleti díjcsomaggal kínált készülékajánlataink új vagy lejárt
hűségidejű üzleti előfizetéssel, külön az előfizetésre és külön a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel és kisvállalkozói keretszerződéssel érvényesek.
Az ÉnCégem Start Net2Go díjcsomaggal kínált készülékajánlataink új üzleti előfizetéssel, 2 éves hűségidővel és kisvállalkozói keretszerződéssel érvényesek.
A Compleo Connect csomagban a csomag részeként kínált készülékek típusa a csomaghoz kapcsolódó akciós lista
alapján változhat.
A mobilkészülékekhez mobil előleg befizetése szükséges lehet. A készülékek bizonyos alkalmazásaihoz mobilinternet-szolgáltatás igénybevétele szükséges lehet, amelynek használata adatforgalmat generál. A készülékek
elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
A Business Net és az ÉnCégem díjcsomagajánlataink visszavonásig érvényesek, új vagy lejárt hűségidejű üzleti előfizetéssel, 2 éves hűségidővel és kisvállalkozói keretszerződéssel.
A kedvező ajánlatok elérésének további feltételei vannak, a részletes és teljes körű feltételekért, megrendelésért,
kérjük, keresse személyes kapcsolattartóját vagy látogasson el az üzleteinkbe, illetve a www.uzletitelekom.hu weboldalra vagy hívja a 1435-ös üzleti ügyfélszolgálati számot!

Látogasson el a www.uzletitelekom.hu oldalra, és tudjon meg még
több részletet üzleti csomagjainkról, illetve egyéb ajánlatainkról!
Töltse le készülékére a QR-kód alkalmazást,
majd olvassa be a kódot!
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Az Ön értékesítô partnere:

