Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete

SZÁMLÁS TARIFACSOMAGOK
A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők.
Tarifacsomag neve

Havidíj (Ft)

Díjszámítás
alapja

Havidíj tartalma

Percdíj a
havidíj
erejéig (Ft)

Kapcsolási
díj

Percdíj a
havidíj
összegén felül
(Ft)

Alaptarifa 1

2 090

perc

1590 Ft
lebeszélhető

38

2,5 Ft/hívás

40

Alaptarifa 2

2 890

perc

2350 Ft
lebeszélhető

36,5

2,5 Ft/hívás

39

Alaptarifa 3

4 890

perc

3990 Ft
lebeszélhető

33

2,5 Ft/hívás

39

Alaptarifa 5

6 490

perc

5490 Ft
lebeszélhető

31,5

2,5 Ft/hívás

34,5

Alaptarifa 8

10 190

perc

8890 Ft
lebeszélhető

25

2,5 Ft/hívás

34

Alaptarifa 12

14 490

perc

12890 Ft
lebeszélhető

22,5

2,5 Ft/hívás

28

Alaptarifa 21

23 390

perc

21990 Ft
lebeszélhető

19,2

2,5 Ft/hívás

28

Okos Mini
tarifacsomag

1 990

perc

20 perc Hálózaton
belül

-

20 perc Hálózaton
kívül

Adatforgalmi
díj a havidíj
összegén felül
(Ft)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

41

2,5 Ft/hívás

40 MB
Okostarifa 90

3 390

perc

45 perc Hálózaton
belül

5 390

perc

90 MB
90 perc Hálózaton
belül

8 490

perc

180 MB
180 perc Hálózaton
belül

12 790

perc

360 MB
300 perc Hálózaton
belül

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

-

-

34
nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

2,5 Ft/hívás

-

-

-

31

2,5 Ft/hívás

600 MB

Üzletkötő aláírása

-

36,5

2,5 Ft/hívás

300 perc Hálózaton
kívül

Dátum

-

-

180perc Hálózaton
kívül

Okostarifa 600

39

2,5 Ft/hívás

90 perc Hálózaton
kívül

Okostarifa 360

-

-

45 perc Hálózaton
kívül

Okostarifa 180

Díjak (Ft)

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

-

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Okostarifa 1000

17 690

perc

500 perc Hálózaton
belül

-

500 perc Hálózaton
kívül

Klasszik 1
tarifacsomag

1 890

Klasszik 2
tarifacsomag

2 890

Klasszik 3
tarifacsomag

4 390

Klasszik 4
tarifacsomag

6 090

Klasszik 5
tarifacsomag

9 590

Klasszik 6
tarifacsomag

Dátum

13 990

perc

perc

perc

perc

perc

perc

Üzletkötő aláírása

1000 MB
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
100%-ban
hálózaton belüli
hívásokra
használható fel.
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
60%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 40%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásoka.
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
60%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 40%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
60%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 40%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
60%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 40%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
60%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 40%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.

27
nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

2,5 Ft/hívás

-

-

38

2,5 Ft/hívás

40

-

-

36,5

2,5 Ft/hívás

39

-

-

34

2,5 Ft/hívás

38

-

-

31,5

2,5 Ft/hívás

34,5

-

-

26

2,5 Ft/hívás

31

-

-

23

2,5 Ft/hívás

28

-

-

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Smarttarifa 1

Smarttarifa 2

Smarttarifa 3

Smarttarifa 4

Smarttarifa 5

Smarttarifa 6

Dátum

1 990

3 490

5 790

8 890

12 490

17 590

perc

perc

perc

perc

A havidíjlebeszélhetőség
50%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 50%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.
50 MB
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
50%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 50%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.
250 MB
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
50%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 50%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi
hívásokra.500 MB
A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
50%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 50%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.
800 MB

Hálózaton
belül: 39
Hálózaton
kívül: 49

Hálózaton
belül: 32
Hálózaton
kívül: 36

Hálózaton
belül:
26Hálózaton
kívül: 30

Hálózaton
belül: 23
Hálózaton
kívül:27

perc

A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
50%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 50%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.
1 GB

Hálózaton
belül: 20
Hálózaton
kívül: 24

perc

A tarifacsomagban
foglalt havidíjlebeszélhetőség
50%-ban
használható fel
hálózaton belüli,
illetve 50%-ban
belföldi vezetékes
és más mobil
irányba indított
belföldi hívásokra.
2 GB

Hálózaton
belül: 15
Hálózaton
kívül: 19

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

2,5 Ft/hívás

2,5 Ft/hívás

2,5 Ft/hívás

2,5 Ft/hívás

2,5 Ft/hívás

2,5 Ft/hívás

43

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

39

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

37

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

32

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

29

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

25

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Smarttarifa Extra 1

Smarttarifa Extra 2

Smarttarifa Extra 3

Smarttarifa Extra 4

Smarttarifa Extra 5

Smarttarifa Extra 6

2 990

5 190

8 290

11 490

16 490

21 990

perc

30 perc Hálózaton
belül20 perc
Hálózaton kívül500
MB

41

2,5 Ft/hívás

41

perc

60 perc Hálózaton
belül
40 perc Hálózaton
kívül
1 GB

38

2,5 Ft/hívás

38

perc

120 perc Hálózaton
belül
80 perc Hálózaton
kívül
2 GB

33

2,5 Ft/hívás

33

perc

240 perc Hálózaton
belül
160 perc Hálózaton
kívül
3 GB

perc

420 perc Hálózaton
belül
280 perc Hálózaton
kívül
4 GB

perc

600 perc Hálózaton
belül
400 perc Hálózaton
kívül
6 GB

21

30

26

22

Smarttarifa Extra 7

29 990

perc

840 perc Hálózaton
belül
560 perc Hálózaton
kívül
8 GB

Adatmegosztó SIM

590

megegyezik a
törzskártyával

-

-

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, 250 perc
hálózaton kívül,
500 MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta
és kékszám:
32 Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, 250 perc
hálózaton kívül,
500 MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta
és kékszám:
32 Ft

Telenor Flow 1
tarifa

Telenor Flow 1
tarifa Extra1

Dátum

23 790

23 790

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)
nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)
nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

-

-

30

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

26

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

22

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

2,5 Ft/hívás

21

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

-

-

-

-

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta és
kékszám: 32 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta és
kékszám: 32 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 11 690

2,5 Ft/hívás

2,5 Ft/hívás

2,5 Ft/hívás

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Telenor Flow 1
tarifa Extra 2

Telenor Flow 1

Telenor Flow 2
tarifa

Telenor Flow 2

Telenor Flow Total 1
tarifa

Telenor Flow Total 1
tarifa Extra1

Telenor Flow Total 1
tarifa Extra 2

Telenor Flow Total 1

Dátum

23 790

23 790

36 090

36 090

30 890

30 890

30 890

30 890

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, 250 perc
hálózaton kívül,
500 MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta
és kékszám:
32 Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, 250 perc
hálózaton kívül,
500 MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta
és kékszám:
32 Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, 1000 perc
hálózaton kívül, 1
GB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta
és kékszám:
28 Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, 1000 perc
hálózaton kívül, 1
GB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta
és kékszám:
28 Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 500
MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 500
MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 500
MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 500
MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta és
kékszám: 32 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 6 490

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta és
kékszám: 32 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 7 990

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta és
kékszám: 28 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta és
kékszám: 28 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 20 590

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 17 690

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 10 590

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 14 890

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Telenor Flow Total 2
tarifa

Telenor Flow Total 2

Start

35 090

35 090

3 190

All-In S

All-In S tarifa

All-In M

All-In M tarifa

All-In L

Dátum

5 490

5 490

7 490

7 490

13 990

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 2GB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 2GB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

perc

80 perc hálózaton
belül és kívül,
200MB

Hálózaton
belül: 40 Ft,
Hálózaton
kívül: 40Ft

perc

150 perc hálózaton
belül és kívül,
300MB

Hálózaton
belül: 40 Ft,
Hálózaton
kívül: 40Ft

perc

perc

perc

150 perc hálózaton
belül és kívül,
200MB

Hálózaton
belül: 40 Ft,
Hálózaton
kívül: 40Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, 180 perc
hálózaton kívül,
500 MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta
és kékszám:
40 Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, 180 perc
hálózaton kívül,
500 MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta
és kékszám:
40 Ft

perc

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 500
MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

-

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 18 690

-

Hálózaton
belül: 40 Ft,
Hálózaton
kívül: 40Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

e-Komfort
csomag nem
teljesítésének
díja: 300 Ft

-

Hálózaton
belül: 40 Ft,
Hálózaton
kívül: 40Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

e-Komfort
csomag nem
teljesítésének
díja: 1 000 Ft

-

Hálózaton
belül: 40 Ft,
Hálózaton
kívül: 40Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 4 490
Ft
e-Komfort
csomag nem
teljesítésének
díja: 1.000 Ft

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta és
kékszám: 40 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

e-Komfort
csomag nem
teljesítésének
díja: 1 000 Ft

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül,
Hangposta és
kékszám: 40 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 5 990
Ft
e-Komfort
csomag nem
teljesítésének
díja: 1 000 Ft

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

e-Komfort
csomag nem
teljesítésének
díja: 1 000 Ft

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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All-In L tarifa

All-In XL

Számlás 20

myVIP

djuice intercampus

13 990

17 990

perc

perc

3 190

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

-

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

e-Komfort
csomag nem
teljesítésének
díja: 1 000 Ft

2,5 Ft/hívás

20,5
-

-

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 500
MB

Hálózaton
belül: 0 Ft,
Hálózaton
kívül: 0Ft

Korlátlan Hálózaton
belül, kívül, 2 GB

2 590 Ft
lebgeszélhető

20,5

perc

perc

3 690 Ft
lebeszélhető

Csoporton
belül: 0
Egyéb: 26

26

-

1 090 Ft
lebeszélhető

Csoporton
belül :0

Csoporton
belül :0

-

Hálózaton
belül: 11

Hálózaton
belül: 11

4 490

1 490

perc

2,5 Ft/hívás

13 Ft/hívás

Hálózaton
kívül: 16
djuice extra

3 190

simplyAll

6 490

perc

2 590 Ft
lebeszélhető

26

200 perc

28,44

perc

200 db SMS vagy
MMS

Csoporton
belül: 0

-

-

Hálózaton
kívül: 16
-

23

11 358

400 perc
perc

-

5 590

400 db SMS vagy
MMS
200 perc: 60%
hálón belül, 40%
hálón kívül

24,38
2,5 Ft/hívás

-

34
2,5 Ft/hívás

-

100 db SMS vagy
MMS

-

500 MB
9 990

400 perc: 60%
hálón belül, 40%
hálón kívül

29

29
-

perc

2,5 Ft/hívás

-

200 db SMS vagy
MMS

-

1 GB
40 Hívás
200 Hívás

hívás

40 db hívás

134,8

-

134,8

-

-

17 490

hívás

200 db hívás

87,5

-

87,5

-

-

perc

35 perc
lebeszélhető

40,5

2,5 Ft/hívás

40,5

-

-

perc

60 perc
lebeszélhető

38,4

2,5 Ft/hívás

38,4

-

-

35,3

2,5 Ft/hívás

35,3

perc

120 perc
lebeszélhető

-

-

1 790

60 perc

2 790

Dátum

-

5 390

35 perc

120 perc

-

34

perc

All-in + (Red Bull
MOBILE)

-

24,38

400 MB
All-in (Red Bull
MOBILE)

-

-

28,44
2,5 Ft/hívás

-

-

200 MB
simplyAll+

Határozott idő
alatt fizetendő
havidíj: 9 990
Ft
e-Komfort
csomag nem
teljesítésének
díja: 1 000 Ft

nincs
(32/32kbps-re
lassítás az
adatforgalmi
keret elérése
után)

4 990

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
180 perc
360 perc
600 perc
1200 perc
MobilKvartett 150

6 490
10 690
15 290
24 990

180 perc
lebeszélhető

31,1

perc

360 perc
lebeszélhető

26

perc

600 perc
lebeszélhető

22,8

perc

1200 perc
lebeszélhető

19,7

perc

150 perc

-

6 290
perc

75 db SMS

2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás

31,1
-

-

-

-

-

-

-

26
22,8
19,7
31

2,5 Ft/hívás

15db MMS.

-

-

150 MB
MobilKvartett 1000

12 090

400 perc
perc

17 490

200db SMS

31
2,5 Ft/hívás

40 db.
800perc

perc

-

Pannon 100
Pannon 150
Pannon 250
Pannon 300
Pannon 500

2 490
4 190
5 590
7 890
8 990
12 490

Pannon 1000

19 906

djuice számlás

3 951,60

Horizont Bónusz

400 db SMS.

31
2,5 Ft/hívás

80 dbMMS
39,63

perc

100 perc
lebeszélhető

35,56

perc

150 perc
lebeszélhető

31,5

perc

250 perc
lebeszélhető

27,23

perc

300 perc
lebeszélhető

25,91

perc

500 perc
lebeszélhető

22,15

perc
perc

1000 perc
lebeszélhető

19,21
csúcsidőben:
50,7

perc

3657 Ft
lebeszélhető/le
SMS-ezhető

914,25 Ft
lebeszélhető
perc

Horizont Plusz

2 611,24

1214,12 Ft
lebeszélhető

perc

csúcsidőn
kívül: 27,44

Üzletkötő aláírása

2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás

-

-

csúcsidőn
kívül és
hétvégén:
24,39
csúcsidőben,
hálózaton
belül: 49,79
csúcsidőben,
hálózaton
kívül: 70,11

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

39,63
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,6
37,6
37,6
37,6
37,6
37,6
csúcsidőben:
50,7

2,5 Ft/hívás

csúcsidőben:
60,96

csúcsidőn
kívül és
hétvégén,
hálózaton
belül: 24,39

Dátum

-

-

50 perc
lebeszélhető

2 011,80

-

-

3 GB
Pannon 50

-

-

1 GB
MobilKvartett 3000

-

csúcsidőn kívül:
27,44

-

csúcsidőben:
60,96
2,5 Ft/hívás

csúcsidőn kívül
és hétvégén:
24,39

-

csúcsidőben,
hálózaton
belül: 49,79

2,5 Ft/hívás

csúcsidőben,
hálózaton
kívül: 70,11
csúcsidőn kívül
és hétvégén,
hálózaton
belül: 24,39

Előfizető aláírása

-

-

-

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete

Horizont Extra

3 223,84

1518,92Ft
lebeszélhető

4 904,08

2352,04 Ft
lebeszélhető

másodperc

Momentum

3 948

csúcsidőn kívül
és hétvégén,
hálózaton
kívül: 39,63
csúcsidőben,
hálózaton
belül: 39,63

-

csúcsidőben,
hálózaton
kívül: 49,79

csúcsidőben,
hálózaton
kívül: 49,79

-

csúcsidőn
kívül és
hétvégén,
hálózaton
belül: 24,39

perc

Optimum

csúcsidőn
kívül és
hétvégén,
hálózaton
kívül: 39,63
csúcsidőben,
hálózaton
belül: 39,63

45 perc
lebeszélhető

Üzletkötő aláírása

csúcsidőn kívül
és hétvégén,
hálózaton
belül: 24,39

csúcsidőn
kívül és
hétvégén,
hálózaton
kívül: 30,48
csúcsidőben,
hálózaton
belül: 56,90

csúcsidőn kívül
és hétvégén,
hálózaton
kívül: 30,48

csúcsidőben
mobil
irányba:76,2
0
csúcsidőn
kívül,
hálózaton
belül: 31,50
csúcsidőn
kívül mobil
irányba:
45,72
hétvégén,
hálózaton
belül: 20,32
hétvégén
mobil
irányba:
45,72
csúcsidőben,
hálózaton
belül: 87,38

csúcsidőben
mobil
irányba:76,20

-

-

csúcsidőben,
hálózaton
belül: 56,90

-

-

csúcsidőn kívül,
hálózaton
belül: 31.50
2,5 Ft/hívás

-

csúcsidőn kívül
mobil irányba:
45,72

-

hétvégén,
hálózaton
belül: 20,32
hétvégén mobil
irányba: 45,72

-

-

csúcsidőben,
hálózaton
belül: 87,38

-

csúcsidőben,
mobil
irányba:
121,92

csúcsidőben,
mobil irányba:
121,92

-

csúcsidőn
kívül,
hálózaton
belül: 43,69

csúcsidőn kívül,
hálózaton
belül: 43,69

-

perc

Dátum

2,5 Ft/hívás

-

2,5 Ft/hívás

-

csúcsidőn
kívül mobil
irányba:
61,98

csúcsidőn kívül
mobil irányba:
61,98

hétvégén,
hálózaton
belül: 15,24

hétvégén,
hálózaton
belül: 15,24

hétvégén
mobil
irányba:
36,58

hétvégén mobil
irányba: 36,58

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

-

-

-

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Minimum

2 984

20 perc
lebeszélhető

perc

Partnerkártya

1 360

Havidíj 50%-a
lebeszélhető

perc

djuice join
djuice complete
SMS

1 690

3 003,20

djuice complete

1 555

2,5 Ft/hívás

csúcsidőn
kívül
hálózaton
belül:30,48

csúcsidőn kívül
hálózaton
belül:30,48

csúcsidőn
kívül
mobil:49,78

csúcsidőn kívül
mobil:49,78

hétvégén
hálózaton
belül:30,48

hétvégén
hálózaton
belül:30,48

hétvégén
mobil
irányba:49,7
8
29,47

hétvégén mobil
irányba:49,78

2,5 Ft/hívás

2743,20 Ft
lebeszélhető

40,64

2,5 Ft/hívás

40,64

1371,60
lebeszélhető

hálózaton
belül:21,34

2,5 Ft/hívás

hálózaton
belül:21,34

100 MB

29,47
32/ 0,01 MB

2,5 Ft/hívás

hálózaton
kívül:40,64

-

-

-

-

-

-

-

-

31,5

hálózaton
kívül:40,64
2,5 Ft/hívás

-

csúcsidőben
hálózaton
belül:121,92
csúcsidőben
mobil
irányba:132,0
8

-

-

-

-

-

csoporthívás:
9,14

hálózaton
belül: 18,28

hálózaton
belül: 18,28

belföldi
hálózatba:
37,59

belföldi
hálózatba:
37,59

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

-

hétvégén mobil
irányba: 49,79

perc

Üzletkötő aláírása

-

hétvégén
hálózaton
belül:30,48

csúcsidőben
mobil
irányba:132,
08

csoporthívás:
9,14

-

perc

havidíj lebeszélhető

-

csúcsidőn kívül
mobil irányba:
49,79

-

perc

Dátum

2,5 Ft/hívás

3962,40 Ft
felhasználható
belföldi SMS
küldésre

1 372

-

csúcsidőben
mobil
irányba:132,0
8
csúcsidőn kívül,
hálózaton
belül:30,48

nincs
lebeszélhetőség

perc

djuice Campus

hétvégén
mobil
irányba:
49,79
csúcsidőben
hálózaton
belül:121,9
2

csúcsidőben
hálózaton
belül: 121,92

perc

4 362

djuice complete
basic

csúcsidőben
hálózaton
belül:
121,92
csúcsidőben
mobil
irányba:132,
08
csúcsidőn
kívül,
hálózaton
belül:30,48
csúcsidőn
kívül mobil
irányba:
49,79
hétvégén
hálózaton
belül:30,48

Előfizető aláírása

-

-

-

-

Előfizető pecsétje

Oldal: 10 / 23

Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete

Hálón belül 9
(djuice)

4 190

hálózaton
belül: 9,50

3590 Ft
lebeszélhető

perc

2,5 Ft/hívás

hálózaton
kívül: 28

hálózaton
belül: 9,50
hálózaton
kívül: 28

-

-

SZÁMLÁS MOBILINTERNET TARIFACSOMAGOK
A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők.
Tarifacsomag neve

Havidíj (ft)

Díjszámí
tás
alapja

Havidíj
tartalma

Percdíj a
havidíj
erejéig (Ft)

Adatforgalmi díj a havidíj
erejéig (Ft)

Hipernet Start

2 990

0,01 MB

3 GB

-

-

Percdíj a
havidíj
összegén
felül (Ft)
-

Hipernet Light

3 090

0,01 MB

3 GB

-

-

-

Hipernet Active

3 990

0,01 MB

5 GB

-

-

-

Hipernet Medium

4 990

0,01 MB

10 GB

-

-

-

Hipernet Heavy

6990

0,01 MB

15 GB

-

-

-

Hipernet Pro

8990

0,01 MB

30 GB

-

-

-

Hipernet Prémium

12000

0,01 MB

100 GB

-

-

-

Hipernet Tablet 1

1490

0,01 MB

1 GB

-

-

-

Hipernet Tablet 2

2490

0,01 MB

2 GB

-

-

-

Hipernet Active

3990

0,01 MB

5 GB

-

-

-

Hipernet 5

3090

1 kB

2 GB

-

-

Hipernet 7

5090

1 kB

6 GB

-

-

Hipernet 21

6090

1 kB

10 GB

-

-

nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)

Hipernet 42

8090

1 kB

20 GB

-

-

nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)

2011,68

kb

1 GB

-

-

Bónusz Internet 1 GB

Bónusz Internet 1 GB

2286

kb

1 GB

-

-

iDea Online 500 MB

1513,84

kb

500 MB

-

-

iDea Online 5 GB

4462,27

kb

5 GB

-

-

iDea Online 2 GB

2733,04

kb

2 GB

-

-

Internet Mini

2529,84

0,01 MB

1 GB

-

-

Internet Classic

4053,84

1 kB

3 GB

-

-

Adatforgalmi díj a havidíj
összegén felül (Ft)

nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)
nincs (256/128 kbps-re lassítás
az adatforgalmi keret elérése
után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)
nincs nincs (32/32kbps-re
lassítás az adatforgalmi keret
elérése után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)

5,85 Ft/1 MB
2GB adatforgalom után nincs
túlforgalmazási díj, lassítjuk
32/32 kbps
5,85 Ft/1 MB
2GB adatforgalom után nincs
túlforgalmazási díj, lassítjuk
32/32 kbps
Nincs túlforgalmazási díj, lassítjuk
32/32 kbps
Nincs túlforgalmazási díj, lassítjuk
32/32 kbps
Nincs túlforgalmazási díj, lassítjuk
32/32 kbps
2 GB –ig 5,95 Ft/MB azután nincs
(32/32kbps-re lassítás a 2MB
adatforgalmi keret elérése után)
nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Internet Flexi

5577,84

1 kB

Internet Flexi Plus

6593,84

1 kB

Internet Prémium

9133,84

1 kB

Korlátlan
böngészés
és emailezés+
1,5
GB/7nap
egyéb
forgalomtíp
us
Korlátlan
böngészés
és emailezés+
10 GB
egyéb
forgalomtíp
us
7-24h-ig:
15 GB

Mobil Internet 100MB

2123,44

1 kB

24-7 h-ig:
30 GB
100 MB

Internet 5 GB

6339,84

-

-

nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)

-

-

nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)

-

-

nincs (32/32kbps-re lassítás az
adatforgalmi keret elérése után)

-

-

32,52 Ft/MB

1 kB

5 GB

-

-

1,94 Ft/MB

Mobil Internet 1 GB
Kedvezményes
Internet Éjszaka-hétvége

1885,7

1 kb

1 GB

-

-

6,25 Ft/MB

4053,84

1 KB

-

-

1,8 Ft/MB

Internet Éjjel-Nappal

6085,84

1 KB

Hétköznap
21.007.00 között
valamint
hétvégén
és
munkaszün
eti napokon
egész nap
korlátlan
forgalmi
kerettel
korlátlan
forgalmi
keret

-

-

-

EGYÉB SZÁMLÁS TARIFACSOMAGOK
A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők.
Tarifacsomag neve

Adatkártya

Adatkártya

Dátum

Havidíj
(Ft)

1 290

1 290

Üzletkötő aláírása

Díjszámítás alapja

perc

Vonalkapcsolt
adatátvitel esetén a
számlázás az
Adatszám
szolgáltatás szerint
történik, másodperc
alapon

Havid
íj
tartal
ma

-

-

Perc
díj a
havi
díj
erejé
ig
(Ft)
-

-

Adatforga
lmi díj a
havidíj
erejéig
(Ft)

-

-

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Percdíj
a
havidíj
összeg
én
felül
(Ft)
-

-

Adatforga
lmi díj
a havidíj
összegén
felül (Ft)

-

-

Előfizető aláírása

Adatátvitel
Hálózaton
belül(Ft)

Adatátvitel Hálózaton
kívül(Ft)

Csúcsidőbe
n: 58

Csúcsidőben: 77

Csúcsidőn
kívül: 26

Csúcsidőn kívül: 51

Csúcsidőbe
n:58

Csúcsidőben:77

Előfizető pecsétje

Oldal: 12 / 23

Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Csomagkapcsolt
adatátvitel esetén a
választott
szolgáltatás szerint
és 10kbyte-os
egységekben

Csúcsidőn
kívül:26

Csúcsidőn kívül:51

KÁRTYÁS ÉS ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS TARIFACSOMAGOK

A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők.
Tarifacsomag neve
Praktikum+Net

Havidíj, havi
keret (Ft)

Díjszámítás
alapja

Havidíj tartalma

-

perc

-

Kapcsolási díj

Hálózaton belül: 37
2,5 Ft/hívás

Praktikum

-

perc

-

2,5 Ft/hívás

-

Praktikum Ász

Praktikum Ász Expressz

Hálózaton kívül: 45
48,5
Hálózaton belül: 31,50

perc

-

Percdíj a havidíj erejéig (Ft)

perc

-

2,5 Ft/hívás (nemzetközi
hívásirány és Családi
Csomag szolgáltatás
használatakor)

-

3 090
2 990

perc
perc

kártyás 29

-

perc

Havikeret lebeszélhető
Havikeretből 2500 Ft
lebeszélhető, 50MB
-

3 kedvencóra

-

perc

-

djuice Kártyás

-

perc

-

Kapcsolási díj: 14
Hálózaton belül: 40

2,5 Ft/hívás (nemzetközi
hívásirány és Családi
Csomag szolgáltatás
használatakor)
Limit
Limit +Net

Hálózaton kívül: 42,50

2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás
2,5 Ft/hívás

Hálózaton kívül: 44
Kapcsolási díj: 14
41,50
Hálózaton belül: 35
Hálózaton kívül: 45
32,5
Csúcsidőben: 40
Csúcsidőn kívül: 20,50
Csúcsidőben: 59

2,5 Ft/hívás
Csúcsidőn kívül: 38,50
djuice Kártyás Basic

-

perc

-

Csúcsidőben: 56,50
2,5 Ft/hívás

djuice Kártyás +

550

perc

-

Csúcsidőn kívül: 29,50
Csúcsidőben: 59

2,5 Ft/hívás
Csúcsidőn kívül: 24,50
djuice control

799 (időszaki
díj)

perc
kedvezményes perc és
SMS díj, 100 MB

djuice combo

1 990

perc

Pannon Happy

-

perc

Praktikum Privát

-

perc

Havi keretből 995Ft
lebeszélhető, 3
hálózaton belüli szám
0Ft percdíjért
kedvezmény
-

2,5 Ft/hívás

Időszaki díj levonása esetén: 39,50
Időszaki díj levonásának sikertelensége
esetén: 48

2,5 Ft/hívás

31,50

2,5 Ft/hívás

-

Csúcsidőben: 76,50
Csúcsidőn kívül: 46,50
Csúcsidőben: 170
Csúcsidőn kívül, hálózaton belül: 42

2,5 Ft/hívás
Csúcsidőn kívül belföldi hálózatba:48

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Csúcsidőn kívül más mobilhálózatba:58

Hétvégén hálózaton belül: 22
Hétvégén belföldi hálózatba: 48
Hétvégén más mobilhálózatba: 58
Praktikum Classic

-

perc

-

Csúcsidőben hálózaton belül: 79,50

Csúcsidőben hálózaton kívül: 112,50
2,5 Ft/hívás

Csúcsidőn kívül, hálózaton belül: 48,50
Csúcsidőn kívül hálózaton kívül: 68,50

Praktikum Pro

-

perc

-

Csúcsidőben hálózaton belül: 67,50
Csúcsidőben hálózaton kívül: 86,50
2,5 Ft/hívás

Csúcsidőn kívül, hálózaton belül: 38,50
Csúcsidőn kívül hálózaton kívül: 60,50

Praktikum Perfekt
Bee Original

-

perc
perc

-

2,5 Ft/hívás

50
Csúcsidőben: 124
Szövegelő: 75

2,5 Ft/hívás
djuice reload basic
djuice reload

-

djuice mixer
Red Bull MOBILE
Access
djuice go! (expressz)
Praktikum + Net
expressz
Praktikum + Net Mini
(expressz)

perc
perc

-

2,5 Ft/hívás

Éjszaka/pihegő:42
50,50
Hálózaton belül: 26,50

2,5 Ft/hívás

Hálózaton kívül: 49,50

3 650
399
(időszaki díj)
-

perc
perc

Havidíj lebeszélhető

2,5 Ft/hívás

41,50

-

2,5 Ft/hívás

51,50

perc
perc

-

2,5 Ft/hívás

-

2,5 Ft/hívás

43,5
Hálózaton belül: 41,50
Hálózaton kívül: 51,50

-

perc

-

2,5 Ft/hívás

51,50

KÁRTYÁS MOBILINTERNET CSOMAGOK
A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban
értendők.
Tarifacsomag
neve

Havidíj
(Ft)

Díjszámítás
alapja

Havidíj
tartalma

Percdíj a
havidíj
erejéig
(Ft)

Adatforgal
mi díj a
havidíj
erejéig (Ft)

Percdíj a
havidíj
összegén
felül (Ft)

Adatforgalmi
díj a havidíj
összegén
felül (Ft)

Adatátvitel
Hálózaton
belül(Ft)

Adatátvitel
Hálózaton
kívül(Ft)

Díjak (Ft)

Internet
Praktikum
djuice reload
net

-

Perc

-

-

-

-

-

-

-

5

-

0,01 MB

-

-

-

-

-

-

-

500 MB- 1999

Hipernet
Praktikum

-

1 GB- 2999
2 GB – 3999
0,01 MB

-

-

-

-

-

-

-

1 GB- 2999
5 GB - 5999

ÜZLETI TARIFACSOMAGOK
A táblázatban szereplő adatok belföldi forgalomra és felhasználhatóságra vonatkoznak és bruttóban értendők.
Tarifacsomag neve
Üzleti Alap

Dátum

Havidíj
(Ft)
1 290

Kiegészítő havidíj (Ft)

Üzletkötő aláírása

349

Díjszámítás
alapja
másodperc

Havidíj tartalma
nincs
lebeszélhetőség

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Percdíj a havidíj erejéig
(Ft)
-

Előfizető aláírása

Percdíj a havidíj összegén
felül (Ft)
39

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Üzleti Pro 1

4 550

349

másodperc

Havidíj
lebeszélhető

-

Hálózaton belül:33
Hálózaton kívül:33,50

Üzleti Mikro S

1 040

349

perc

nincs
lebeszélhetőség

-

39

Perc alapú Üzleti
Standard

2 540

-

perc

50 perc
lebeszélhető

-

26,67

Business All-In XS eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

2 794

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
200 MB

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Business All-In XS eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

3 094

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
200 MB

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Business All-In XS eKomfort csomaggal, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával és
készülék vásárlása
nélkül

1 524

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048
2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
200 MB

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Hálózaton belül és kívül:
34,94

Business All-In XS eKomfort csomag és
készülékvásárlás nélkül,
2 éves kedvezményes
időszak vállalásával

1 824

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
200 MB

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Business All-In XS eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

2 286

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
200 MB

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Business All-In XS eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

2 586

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
200 MB

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Business All-In XS eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

1 778

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
200 MB

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Business All-In XS eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

2 178

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
200 MB

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Hálózaton belül és kívül:
34,93

Business All-In S eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

3 556

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
300 MB

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Business All-In S eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

4 556

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
300 MB

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Business All-In S eKomfort csomaggal, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával és
készülék vásárlása
nélkül

2 032

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
300 MB

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Business All-In S eKomfort csomag és
készülékvásárlás nélkül,
2 éves kedvezményes
időszak vállalásával

3 032

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
300 MB

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Business All-In S eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

3 048

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
300 MB

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Business All-In S eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

4 048

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
300 MB

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Business All-In S eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

2 540

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
300 MB

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Business All-In S eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

3 540

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
300 MB

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Hálózaton belül és kívül:
31,12

Business All-In M eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

8 890

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
500MB

Hálózaton belül 0,
hálózaton kívül 29,21

Hálózaton belül 0, hálózaton
kívül 29,21

Business All-In M eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

9 890

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
500MB

Hálózaton belül 0,
hálózaton kívül 29,21

Hálózaton belül 0, hálózaton
kívül 29,21

Business All-In M eKomfort csomaggal, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával és
készülék vásárlása
nélkül

5 588

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
500MB

Hálózaton belül 0,
hálózaton kívül 29,21

Hálózaton belül 0, hálózaton
kívül 29,21

Business All-In M eKomfort csomag és
készülékvásárlás nélkül,
2 éves kedvezményes
időszak vállalásával

6 588

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
500MB

Hálózaton belül 0,
hálózaton kívül 29,21

Hálózaton belül 0, hálózaton
kívül 29,21

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Business All-In M eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

8 255

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
500MB

Hálózaton belül 0,
hálózaton kívül 29,22

Hálózaton belül 0, hálózaton
kívül 29,21

Business All-In M eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

9 255

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
500MB

Hálózaton belül 0,
hálózaton kívül 29,23

Hálózaton belül korlátlan,
hálózaton kívül 29,21

Business All-In M eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

6 350

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
500MB

Hálózaton belül 0,
hálózaton kívül 29,24

Hálózaton belül 0, hálózaton
kívül 29,21

Business All-In M eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

7 350

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető,
500MB

Hálózaton belül 0,
hálózaton kívül 29,25

Hálózaton belül 0, hálózaton
kívül 29,21

Business All-In L eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

17 145

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 500
MB/4G

0

0

Business All-In L eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

18 145

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 500
MB/4G

0

0

Business All-In L eKomfort csomaggal, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával és
készülék vásárlása
nélkül

10160

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 500
MB/4G

0

0

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje

Oldal: 18 / 23

Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Business All-In L eKomfort csomag és
készülékvásárlás nélkül,
2 éves kedvezményes
időszak vállalásával

11 160

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 500
MB/4G

0

0

Business All-In L eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

15 875

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 500
MB/4G

0

0

Business All-In L eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

16 875

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 500
MB/4G

0

0

Business All-In L eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

13 335

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 500
MB/4G

0

0

Business All-In L eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

14 335

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 500
MB/4G

0

0

Business All-In XL eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

21 590

nincs

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

0

0

Business All-In XL eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

22 590

nincs

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 1
GB/4G
Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 1
GB/4G

0

0

Business All-In XL eKomfort csomaggal, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával és
készülék vásárlása
nélkül

15 240

nincs

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 1
GB/4G

0

0

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje

Oldal: 19 / 23

Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Business All-In XL eKomfort csomag és
készülékvásárlás nélkül,
2 éves kedvezményes
időszak vállalásával

16 240

nincs

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 1
GB/4G

0

0

Business All-In XL eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

20 320

nincs

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

0

0

Business All-In XL eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 1
éves kedvezményes
időszak vállalásával

21 320

nincs

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

0

0

Business All-In XL eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

17 780

nincs

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

0

0

Business All-In XL eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

18 780

nincs

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

0

0

Business Team 3 eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

13 970

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 1
GB/4G
Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 1
GB/4G
Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 1
GB/4G
Hálózaton belül
és kívüli hívás,
valamint SMS
küldés
korlátlan, 1
GB/4G
Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
22,23

Hálózaton belül és kívül:
22,23

Business Team 3 eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

14 270

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
22,23

Hálózaton belül és kívül:
22,23

Business Team 3 eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

13 970

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
22,23

Hálózaton belül és kívül:
22,23

Business Team 3 eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

14 270

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
22,23

Hálózaton belül és kívül:
22,23

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje

Oldal: 20 / 23

Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Business Team 7 eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

19 050

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
19,69

Hálózaton belül és kívül:
19,69

Business Team 7 eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

19 350

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
19,69

Hálózaton belül és kívül:
19,69

Business Team 7 eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

19 050

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
19,69

Hálózaton belül és kívül:
19,69

Business Team 7 eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

19 350

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
19,69

Hálózaton belül és kívül:
19,69

Business Team 10 eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

29 210

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
19,05

Hálózaton belül és kívül:
19,05

Business Team 10 eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

29 510

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
19,05

Hálózaton belül és kívül:
19,05

Business Team 10 eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

29 210

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
19,05

Hálózaton belül és kívül:
19,05

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje

Oldal: 21 / 23

Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Business Team 10 eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

29 510

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
19,05

Hálózaton belül és kívül:
19,05

Business Team 15 eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

39 370

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
17,78

Hálózaton belül és kívül:
17,78

Business Team 15 eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

39 670

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
17,78

Hálózaton belül és kívül:
17,78

Business Team 15 eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

39 370

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
17,78

Hálózaton belül és kívül:
17,78

Business Team 15 eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

39 670

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Business Team 25 eKomfort csomaggal,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

58 420

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Business Team 25 eKomfort csomag,
kedvezményes időszak
vállalása és készülék
vásárlása nélkül

58 720

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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Egyedi Előfizetői szerződés
1. számú Melléklete
Business Team 25 eKomfort csomaggal,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

58 420

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Business Team 25 eKomfort csomag nélkül,
készülékvásárlással, 2
éves kedvezményes
időszak vállalásával

58 720

2 éves kedvezményes
időszak vállalása esetén:
1016, kedvezményes
időszak lejárta után, vagy
1 éves kedvezményes
időszak vállalása illetve
kedvezményes időszak
vállalása nélkül: 3048

az első perc
időtartamáig
1 perc, ezt
követően 1
másodperc

Havidíj
lebeszélhető

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Hálózaton belül és kívül:
17,15

Dátum

Üzletkötő aláírása

Kezes/törvényes képviselő
aláírása

Előfizető aláírása

Előfizető pecsétje
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