JÓL ALAKULNAK
A TRENDEK!

N
FÓKUSZBA
KÖZI
A NEMZET
HÍVÁSOK

A Speciális Üzleti Trend díjcsomagban a beszélgetés és az internet
sokféle módon kombinálható, ahogy vállalkozásának igazán előnyös.

MIÉRT VÁLASSZA A SPECIÁLIS ÜZLETI TREND
PLUSZ MOBIL DÍJCSOMAGOT?
15
%

–66 000 Ft
Korlátlan
beszélgetés
EU-ban2 és
nemzetközi
irányba3

15% havidíjkedvezmény
a flotta 2. előfizetésétől1

66 000 Ft
extra
készülékkedvezmény4

Díjcsomagba
foglalt havidíjmentes extra
szolgáltatások

ÁLLÍTSA ÖSSZE A CÉGE SZÁMÁRA
LEGELŐNYÖSEBB DÍJCSOMAGOT!
Válassza ki, mennyit szeretne telefonálni!
(Nettó havi díj Flottakedvezménnyel1)

Korlátlan beszélgetés cégen belül
belföldön
+ 80 lebeszélhető
perc az EU-ban2

Korlátlan beszélgetés Telekom mobil
irányba az EU-ban2

Korlátlan beszélgetés és SMS az
EU-ban2

Korlátlan beszélgetés az EU-ban2 és
belföldről nemzetközi 1-3. zónába3
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1360 Ft

L

1955 Ft

XL

5100 Ft

6715 Ft

Mobilcsomagjához válassza ki, mennyit szeretne mobilinternetezni!
(Nettó havi díj Flottakedvezménnyel1)
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Az Üzleti Adat Korlátlan csomagban 15 GB, a többi csomagban a teljes adatmennyiség az EU-ban2 is leforgalmazható.

Csomagokba foglalt díjmentes extra szolgáltatások:
INTERNETBIZTONSÁG

KEDVENC ORSZÁG KEDVEZMÉNY

Norton Security Online
mobil vírusvédelem

S/M csomagban 30%, L csomagban 100% nemzetközi
hívás percdíj-kedvezmény egy választott országra

S

M

L

XL

Percdíj belföldön valamint roaming helyzetben
EU országokból2 Telekom mobil irányba

18 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Percdíj belföldön/EU országból2 belföldi más mobil
ill. vezetékes irányba valamint roaming helyzetben
EU országból EU országba2

18 Ft

18 Ft

0 Ft

0 Ft

ÜÁSZF szerint

ÜÁSZF szerint

ÜÁSZF szerint

0 Ft

18 Ft

18 Ft

0 Ft

0 Ft

FORGALMI DÍJAK (nettó)

Percdíj nemzetközi 1-3 irányba3
SMS minden belföldi irányba belföldön és roaming
helyzetben EU országból2 küldve

További részletekkel, igénybevételi feltételekkel és megrendelési lehetőséggel kapcsolatban kérjük látogasson
el üzleteinkbe, hívja a 1400-ás üzleti ügyfélszolgálati telefonszámot vagy keresse személyes kapcsolattartóját!

KÉSZÜLÉKAJÁNLATUNK
SAMSUNG GALAXY S8
Speciális Üzleti Trend Plusz L mobildíjcsomaggal,
12 GB mobilinternettel,
extra készülékkedvezménnyel4

2567 Ft (bruttó 3260 Ft)

0 Ft kezdőrészlettel + 22 × havi nettó
kamatmentes részletre, vagy
egy összegben: nettó 56 472 Ft (bruttó 71 720 Ft)
Eredeti – kedvezmények nélküli – ár: nettó 149 669 Ft (bruttó 190 080 Ft)

A készülékakció visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. Mobil előleg befizetése, valamint bizonyos alkalmazásokhoz
mobilinternet-szolgáltatás igénybevétele szükséges lehet, használatuk adatforgalmat generál. A készülékek elérhetősége
üzletenként eltérő lehet.
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Több Speciális Üzleti Trend Plusz díjcsomagú előfizetés igénybe vétele esetén a 2. előfizetéstől minden előfizetésre vonatkozóan automatikusan érvényesül a Flottakedvezmény, mely a hang és net szolgáltatások havi díjából biztosít 15%
havidíj-kedvezményt. A mindenkori számlázáskori állapot szerinti legmagasabb havi díjú, vagy azonos havi díjak esetén a
legrégebben aktivált előfizetésre vonatkozóan nem érvényesül a Flottakedvezmény, így annak hang és net havi díja a fent
megadott értékekhez képest 15%-kal magasabb, azaz a Speciális Üzleti Trend Plusz S/M/L/XL díjcsomagok esetében nettó
1600/2300/6000/7900 Ft, míg az Üzleti Adat 2GB/3GB/12GB/25GB/Korlátlan mobilinternet szolgáltatás esetében nettó
1600/3200/4400/6800/8800 Ft.
EU ország: 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.
A nemzetközi 1-3. díjzóna országai itt elérhetők el.
Az extra készülékkedvezmény új üzleti előfizetéssel, az előfizetésre és a vásárláshoz tartozó havi díj szintre vállalt 2 éves határozott idővel, kisvállalkozói keretszerződéssel vehető
igénybe a szerződéskötés pillanatában, amennyiben az előfizetést meglévő Telekom vezetékes szolgáltatása mellé veszi igénybe az ügyfél vagy Telekom mobil és vezetékes
szolgáltatásokkal még nem rendelkezik és egyidejűleg meghatározott üzleti mobil és üzleti vezetékes szolgáltatást is igénybe vesz. Az előfizetéshez a kedvezmény legfeljebb
egy alkalommal vehető igénybe, maximum egy készülék erejéig.

A feltüntetett díjak nem tartalmazzák a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát, melynek mértéke hang szolgáltatás esetén 27%, mobilinternet szolgáltatás esetén 5%.
A mobilinternet szolgáltatások által kínált le- és feltöltési sávszélesség: 300/50 Mbit/s, a garantált sebesség 0 Mbit/s. Az adatmennyiség leforgalmazását követően a sebesség
0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a következő fordulónapig.
A forgalmi díjak számlázása belföldön az első perc időtartamáig 1 perces, ezt követően 1 másodperces számlázási egységekben történik, minden megkezdett egység díjköteles.
A díjcsomagok 2 éves határozott időtartammal és kisvállalkozói keretszerződéssel vehetők igénybe, ha az ügyfélnek nincs még Telekom üzleti mobilszolgáltatása vagy a meglévő
Telekom üzleti előfizetésének határozott időtartama már lejárt.
Jelen ajánlatunk tájékoztató jellegű, nem teljes körű, és nem képezi részét az előfizetői szerződésnek, nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.
A T-Systems Magyarország üzleti partnerei számára a Speciális Üzleti Trend Plusz és Üzleti Adat szolgáltatásokat a Magyar Telekom nyújtja.

A Magyar Telekom Csoport tagjaként a T-Systems Magyarország nemcsak magenta, hanem zöld is!
Továbbra is karbonsemlegesen működünk.

