ÚJ, GYORSABB
ÜZLETI INTERNET
CSOMAGOK,
MÉG TÖBB
KEDVEZMÉNNYEL

50%

HAVIDÍJ ÉNY
K E DV E Z M
EGY É VIG

VÁLASSZON IGÉNYEINEK MEGFELELŐT
CSOMAGJAINK KÖZÜL!
Milyen kedvezményeket kínálnak Önnek a csomagok?

–50%
50% havidíj-kedvezmény
egy évig, 
két éves határozott idejű 
szerződéskötés esetén.   i 1

66 000 Ft extra
készülékkedvezmény
új szolgáltatás 
   megrendelésével   i 2

További 15% kedvezmény
Magenta 1 Business kedvezmény-
csomag igénybevétele esetén az üzleti
vezetékes szolgáltatások havi díjából.   i 3

Mit kínálnak Önnek a csomagok?

Korlátlan vezetékes internet

+ 1 GB mobilinternet tartalék hozzáférés

WLAN router

Vírusvédelem

vagy

Fix IP cím

Domain Start

Norton Security
Online

i4

i4

500 MB

a professzionális
megjelenéshez

webtárhely

Kedvezményes, az első 12 hónapban fizetendő nettó havi díjak
Üzleti Net csomagra két éves határozott időtartamú szerződés kötése esetén Magenta 1 Business kedvezménnyel

i3

Üzleti Net S

Üzleti Net M

Üzleti Net L

Üzleti Net XL

2 933 Ft

3 485 Ft

3 868 Ft

5 823 Ft

a 13. hónaptól
5 865 Ft

a 13. hónaptól
6 970 Ft

a 13. hónaptól
7 735 Ft

a 13. hónaptól
11 645 Ft

A csomagok által kínált és garantált
le-/feltöltési sebességek
a különböző technológiákon

ÜZLETI NET S
réz

kábel

ÜZLETI NET M
optika

kábel

ÜZLETI NET L
optika

kábel

ÜZLETI NET XL
optika

optika

Kínált le-/feltöltési sebesség (Mbit/s)

100/10

150/5

150/50

300/20

300/75

500/22

1000/1000

2000/1000

Garantált le-/feltöltési sebesség (Mbit/s)

1/0,25

24/1

60/25

50/4

100/30

100/4

300/50

300/50

Az egyes csomagok és sávszélességek a Telekom rendelkezésre álló hálózatának műszaki képességétől függően érhetők el. Az Üzleti Net XL csomagban a maximálisan kínált feltöltési sebesség teljes kihasználása egy eszközzel is lehetséges a GE-es interfészen keresztül – amennyiben olyan eszközzel rendelkezik az Előfizető, amelybe 2 db Ethernet kábelt lehet csatlakoztatni és az eszköz képes a 2 db Ethernet
porton érkező sebességet összeadva kezelni, valamint amennyiben a végfelhasználói eszköz a szükséges rendszerkövetelményeknek megfelel.
Az akció visszavonásig érvényes a Magyar Telekom Nyrt. hálózatán, olyan új előfizetők részére, akik az igénylés szerinti telepítési címen a megrendelést megelőző 6 hónapban nem vettek igénybe Magyar
Telekom vezetékes internet szolgáltatást. A Szolgáltató az akciós vezetékes internet szolgáltatást tartalmazó csomagokra két éves határozott tartammal történő szerződéskötés esetén a határozott tartam első
évében 50%-os havidíj-kedvezményt biztosít. A havi díjra vonatkozó kedvezmény a szerződéskötést követő műszaki létesítéstől a szerződés első évében érvényes. Ezután, a második évben az 50%-os havidíjkedvezmény megszűnik. A határozott tartam leteltét követően a szerződés tartama határozatlanná változik, a díjcsomagok havi díja a 2 év határozott időtartam letelte után nem változik, vagyis megegyezik a
13. hónaptól fizetendő havidíjjal. A táblázatban feltüntetett nettó árak, nem tartalmazzák az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra érvényes áfát.

KÉSZÜLÉKAJÁNLATUNK 66 000 FT EXTRA KÉSZÜLÉKKEDVEZMÉNNYEL

i2

LENOVO YOGA TAB 3
22 × nettó 87 Ft (bruttó 110 Ft)

Egyösszegben: nettó 1906 Ft (bruttó 2420 Ft)

Eredeti – kedvezmények nélküli – ár: nettó 53 874 Ft (bruttó 68 420 Ft)
A készülék jellemzői: Android 5.1 operációs rendszer, Qualcomm MSM8909, 4 mag, 1300 MHz (1,3 GHz), 8"-es IPS 10 ujjas Multi-Touch érintőkijelző, 1200 × 800 px kijelző felbontás, Wifi és 4G/LTE kapcsolat,
Bluetooth 4.0, Micro-USB (USB-OTG), 12 GB belső tárhely, microSD kártyával bővíthető, 8 megapixeles forgatható kamera, 1+1 év garancia. Részletes készülékjellemzők itt.

További részletekkel, igénybevételi feltételekkel és megrendelési lehetőséggel kapcsolatban kérjük látogasson
el üzleteinkbe, hívja az 1400 üzleti ügyfélszolgálati telefonszámot vagy keresse személyes kapcsolattartóját!
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 vezetékes internetet tartalmazó üzleti szolgáltatásokat a Magyar Telekom nyújtja.

i

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

i1 E
 gy előfizető több kedvezményes szolgáltatást is igényelhet, de egy szolgáltatáshoz csak egy kedvezmény vehető igénybe. A kedvezmény más havidíj-kedvezménnyel nem vonható össze. Határozott tartamú
szerződés idő előtti megszüntetésével összefüggő kötbérfeltételek a következők. A határozott tartamú szerződés lejárta előtti előfizetői felmondás esetén, illetve ha a szolgáltató mondja fel az előfizetői
szerződést az előfizető szerződésszegésére tekintettel, az előfizető a kapott kedvezményt köteles kötbérként visszafizetni.
i 2 A z extra készülékkedvezmény akkor vehető igénybe, ha az üzleti ügyfél meglévő Telekom mobil havi díjas szolgáltatása mellé vesz igénybe Üzleti Net csomagot vagy Telekom mobil és vezetékes szolgáltatásokkal nem rendelkezik és egyidejűleg meghatározott üzleti mobil díjcsomagot és Üzleti Net csomagot is igénybe vesz, és az új szolgáltatásokra 2 éves határozott tartamú szerződést köt. A kedvezmény
érvényesítésére kizárólag az új szolgáltatási szerződés megkötésének időpontjában van lehetőség. Az extra készülékkedvezmény ügyfelenként egy alkalommal használható fel egy készülék vásárlása
esetén, az üzleti ügyfelek részére kínált eszközökből. Bruttó 66 000 Ft-nál alacsonyabb összegű készülék választása esetén a fel nem használt összeg a továbbiakban nem érvényesíthető. A határozott
tartamú szerződés lejárta előtti előfizetői felmondás esetén, illetve ha a szolgáltató mondja fel az előfizetői szerződést az előfizető szerződésszegésére tekintettel, az előfizető a készülékvásárláshoz kapcsolódó kötbért köteles megfizetni.
i 3 A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételéhez a meglévő üzleti mobil előfizetéseinek kedvezménycsomagba történő bevonása szükséges. Amennyiben a mobil keretszerződés időtartamából
a Magenta 1 Business kedvezménycsomagra történő szerződéskötés időpontjában kevesebb mint 3 hónap van hátra, a Magenta 1 Business kedvezmény igénybevételéhez újabb 2 éves határozott időtartamú
kisvállalkozói keretszerződés megkötése szükséges. A mobil és vezetékes szolgáltatások előfizetőinek személyében azonosnak kell lenniük, azaz az előfizető adószáma meg kell, hogy egyezzen valamennyi
szolgáltatás esetén. Magenta 1 Business kedvezménycsomagban az Üzleti Vezetékes Internet igénybevétele esetén a szolgáltatás havi díjából 15% havidíj-kedvezmény érvényesül. További információk a
Magenta 1 Business kedvezménycsomagról a honlapunkon.
i 4 WLAN router választása esetén az eszköz 0 Ft-ért az Előfizető tulajdonába kerül és lehetővé teszi a telephelyen az 1 GB-os mobilinternet  tartalék hozzáférés beállítását. Router választása esetén a Fix IP cím
nettó 4000 Ft/hó havi díjért vehető igénybe. A vezetékes internet csomag megszűnését követően az 1 GB-os mobilinternet csomag nettó 1600 Ft havi díjjal kerül számlázásra, a szolgáltatás az előfizető
által bármikor lemondható.

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

