
Hívó fizeti VoiceCentert igénybe vevő fizeti

TELEKOM INFORMATIKAI SZOLGáLTATáSOK DíJTáBLáZATA

* Az egyes országok nemzetközi zónabesorolását az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó melléklet tartalmazza.

Az árak nettó díjak, a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák

FAX2EMAIL

ELŐFIZETÉSI DÍJAK (Ft)

Fax2Email havi díja határozatlan idejű szerződés esetén (1 hangcsatornát tartalmaz)

Fax2Email havi díja határozott idejű szerződés esetén (2 év - 1 hangcsatornát tartalmaz)

További hangcsatornák havi díja

FORGALMI DÍJAK (hívásindítás iránya szerint)

Vezetékes hálózatba

Mobil hálózatba

Nemzetközi hálózatba*

Nemzetközi 1.

Nemzetközi 2.

Nemzetközi 3-10.

Nemzetközi 11.

1800 Ft/hó

900 Ft/hó

2900 Ft/hó

6,90 Ft

34,00 Ft

20,00 Ft

28,00 Ft

60,00 Ft

270, 00 Ft

FORGALMI DÍJAK (Ft)*

HÍVÁSINDÍTÁS IRÁNYA SZERINT

VoiceCenter technikai szám Cég központi száma Célszám (kollégái hívószáma)

Telekomos Egyéb szolgáltató Telekom hálózaton belül Egyéb hálózat

Mobil Vezetékes Mobil Vezetékes

Mobil (30 802 75 00) 0 Ft Szolgáltató – Telekom irány 0 Ft 8 Ft 22 Ft 8 Ft
díjszabás szerint

Vezetékes (17135) 0 Ft Szolgáltató – Telekom irány 34 Ft 0 Ft 34 Ft 6,9 Ft
díjszabás szerint

Visszahíváskérés-funkció értesítő-sms díja 15,00 Ft/db

VOICECENTER

ELŐFIZETÉSI DÍJAK (Ft)

Alapszolgáltatás1 havi díja határozott idejű szerződés esetén (2 év) 1450 Ft/hó

Alapszolgáltatás1 havi díja határozatlan idejű szerződés esetén 2900 Ft/hó

További csatornák2 havi díja 2900 Ft/db/hó

Hangrögzítés havi díja rögzítőként3 5000 Ft/db/hó

Új VoiceCenter központi szám havi díja (egyedi behívószám) 2900 Ft/db/hó új vezetékes szám.
Új mobil szám csak új SIM kártya vásárlásával.

A vészeseti átirányítás havi díja 5000 Ft/hó

1 Egy hangcsatornát tartalmaz, ami egy darab egyidejű bejövő hívás fogadására alkalmas.
2 A plusz hangcsatornák felhasználhatóak: több, egyidejű hanghívás fogadására, fax fogadásra hanghívás mellett (csak Fax opció megrendelése esetén), kimenő hívás hangrögzítésének kezdeményezésére.
3 Egy hangrögzítő felhasználható egy dedikált számra érkező hívások hangrögzítésre, illetve arról a számról indított kimenő hívások rögzítésére egyaránt. Tehát egy havidíj ellenében egy telefonszám ki-, illetve
bemenő hívásainak rögzítése megoldható. (pl.: Egy szám be-, illetve kimenő hívásainak rögzítéséhez minimum 2 csatornát és 1 hangrögzítést kell rendelni.)

Amennyiben a cég központi száma vezetékes, akkor a vezetékes VoiceCenter technikai számra (17135) kell az átirányítást megtenni, mobil központi szám esetén pedig a mobil Voicecenter technikai számra
(30 802 75 00). Mindkét esetben a feltétel nélküli átirányítás díjmentes.

Partner hívja a cég
központi számát

Központi szám
(MT javasolt)

Cég központi száma
feltétel nélkül átirányítva

VoiceCenter saját
technikai száma

Kikapcsolás
más számra

Telekomos mobil
központi szám

Telekomos vezetékes
központi szám

Egyéb mobil
központi szám

Egyéb vezetékes
központi szám

VoiceCenter mobil
technikai szám
(30 802 75 00)

VoiceCenter vezetékes
technikai szám
(17135)

BEJÖVŐ
HÍVÁS

0 Ft

Szolgáltató – Telekom
irány díjszabása

szerint

0 Ft

8 Ft Telekomos vezetékes

Telekomos mobil

Egyéb vezetékes

Egyéb mobil

Telekomos vezetékes

Telekomos mobil

Egyéb vezetékes

Egyéb mobil

0 Ft

8 Ft

22 Ft

0 Ft

34 Ft

6,9 Ft

34 Ft

Voicecenter díjszabás
Voicecenter

Kimenő hívásrögzítés díjazás:
Kimenő hívások rögzítéséhez az ingyenesen hívható 17137-es zöldszámot kell tárcsázni, majd ezután hívni a kívánt célszámot. A 17137-es számról kimenő rögzített hívás díja nem a hívást indító vezetékes 
vagy mobil szám díjszabása alapján történik, hanem a fenti táblázatban meghatározott tarifák alapján.  
Amennyiben hívásrögzítéshez  a külföldről is hívható + 36 1 480 1199-es számot tárcsázza, a hívás a hívó fél díjcsomagjában meghatározott tarifák alapján kerül kiszámlázásra, amihez hozzáadódik 
a + 36 1 480 1199-es számról indított rögzített hívás díja, amely a fenti táblázatban szereplő tarifák alapján kerül kiszámlázásra.

Az árak nettó díjak, a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák.

Amennyiben a cég központi száma vezetékes, akkor a vezetékes VoiceCenter technikai számra (17135) kell az átirányítástmegtenni,mobil központi számesetén pedig amobil Voicecenter technikai számra
(30 802 75 00). Mindkét esetben a feltétel nélküli átirányítás díjmentes.

ForGaLMi díjaK (Ft)*

HíVásindítás iránYa szerint

VoiceCenter technikai szám Cég központi száma Célszám (kollégái hívószáma)
Telekomos Egyéb szolgáltató Telekom hálózaton belül Egyéb hálózat

Mobil Vezetékes Mobil Vezetékes
Mobil (30 802 75 00) 0 Ft Szolgáltató – Telekom irány 

díjszabás szerint
0 Ft 8 Ft 22 Ft 8 Ft

Vezetékes (17135) 0 Ft Szolgáltató – Telekom irány
díjszabás szerint

34 Ft 0 Ft 34 Ft 6,9 Ft

Visszahíváskérés-funkció értesítő-sms díja 15,00 Ft/db

1 Egy hangcsatornát tartalmaz, ami egy darab egyidejű bejövő hívás fogadására alkalmas.
2 A plusz hangcsatornák felhasználhatóak: több, egyidejű hanghívás fogadására, fax fogadásra hanghívásmellett (csak Fax opciómegrendelése esetén), kimenő hívás hangrögzítésének kezdeményezésére.
3  Egy hangrögzítő felhasználható egy dedikált számra érkező hívások hangrögzítésre, illetve arról a számról indított kimenő hívások rögzítésére egyaránt. Tehát egy havidíj ellenében egy telefonszámki-, illetve 

bemenő hívásainak rögzítésemegoldható. (pl.: Egy számbe-, illetve kimenő hívásainak rögzítéséhezminimum2 csatornát és 1 hangrögzítést kell rendelni.)
4  A Fax2Email opcióval lehetősége lesz faxküldeményeit a megadott email címeken fogadni, illetve a fax küldést egy könnyen kezelhető webes felületről megtenni. A faxküldés forgalmi díjai  megegyeznek 

a VoiceCenter forgalmi díjakkal.

eLŐFizetÉsi díjaK (Ft)

Alapszolgáltatás1 havi díja határozott idejű szerződés esetén (2 év) 1450 Ft/hó

Alapszolgáltatás1 havi díja határozatlan idejű szerződés esetén 2900 Ft/hó
További csatornák2 havi díja 2900 Ft/db/hó
Hangrögzítés havi díja rögzítőként3 5000 Ft/db/hó
Új VoiceCenter központi szám havi díja (egyedi behívószám) 2900 Ft/db/hó új vezetékes szám. 

Új mobil szám csak új SIM kártya vásárlásával.
A vészeseti átirányítás havi díja 5000 Ft/hó
Fax2Email4 1800 Ft/hó

Voicecenter KiMenŐ HíVásröGzítÉs díjaK
Telekom vezetékes

0 Ft
0 Ft

34 Ft

6,9 Ft

34 Ft

Díjcsomagban  
meghatározott  

tarifa szerint

17137

+36 1 480 1199

Telekom mobil

Egyéb vezetékes

Egyéb mobil

Kimenő hívás rögzítése  
Telekomos mobil vagy  
vezetékes számról,  

Egyéb mobil vagy vezetékes 
számról indítva


