Company Internal

Az árlista 2021. december 3-ától a következő árlista publikálásáig érvényes.

Válaszd ki számodra a számodra legmegfelelőbb routert a Telenor OtthonNet szolgáltatásunkhoz!
A Telenor OtthonNet internett szolgáltatásunk már több mint 1 millió háztartásnak elérhető, melyet a Telenor vezeték nélküli hálózatán élvezhetsz az otthonodban! Információ az elérhetőségről:
www.telenor.hu/otthoni-internet

Miért válaszd a Telenor OtthonNetet?
Gyors és korlátlan internet elérés akár több eszközön egyszerre
Egyszerű és gyors beüzemelés
30 napos visszavételi lehetőséggel

Telenor OtthonNet
(12 hónap hűségvállalás esetén)

Router ajánlataink

Huawei B818 router
asztali
maximális le- és feltöltési sebesség 1600 / 150 Mbps

Huawei B628-265 router
asztali
maximális le- és feltöltési sebesség 600 / 150 Mbps

Alcatel HH71VM router
asztali
maximális le- és feltöltési sebesség 300 / 50 Mbps

B535-333 router
asztali
maximális le- és feltöltési sebesség 300 / 50 Mbps

kezdőrészlet
törlesztő
teljes ár
kezdőrészlet
törlesztő
teljes ár
kezdőrészlet
törlesztő
teljes ár
kezdőrészlet
törlesztő
teljes ár

Listaár

0 Ft
11x 2817 Ft
30 990 Ft
0 Ft
11x 1271 Ft
13 990 Ft

59 990 Ft

37 990 Ft

0 Ft

38 990 Ft

11x 908 Ft
9 990 Ft

38 990 Ft

Amennyiben az Előfizető a fentiektől eltérő, ÁSZF-ben nem szereplő (zártkörű, promóciós stb.) tarifacsomaggal rendelkezik, úgy a tarifacsomag besorolásáról a tarifamegtartás időtartamáról
az üzletben tájékozódhat.
A fenti eszközajánlatok lakossági előfizetők számára új lakossági Telenor számlás OtthonNet előfizetéssel érhetők el 1 éves tarifamegtartással.
Az árlistában „hamarosan” jelöléssel ellátott készülékek jelenleg még nem kaphatóak a Telenornál, a készülékek elérhetőségéről a www.telenor.hu internetes oldalon lehet naprakész
információt találni. A "limitált" készülékek nem mindegyik értékesítési pontunkon érhetőek el. A "kifutó" megjelöléssel ellátott készülékek értékesítése pedig a készlet erejéig tart, ezért csak
egyes értékesítési pontokban érhetők el. A készülékekkel kapcsolatos további információkért érdeklődjön ügyintézőnknél az adott értékesítési ponton.
A részletvételes konstrukció kamatmentes és kizárólag lakossági előfizetők számára érhető el, 1 éves tarifamegtartással.
Az akciós árlistán szereplő, minimális kezdőrészlethez szükséges okmányok:
- legalább 1 db, személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél)
- adóigazolvány (adókártya)
A bemutatott okmányokon felül a Telenor a részletvételes és nem részletvételes ajánlatoknál is forgalmi előleget kérhet, melynek összege a készülék értékétől, a választott tarifától, valamint a
bemutatott fényképes okmányok számától függően változhat és az Akciós ÁSZF 3.19 pontja szerint a 0 és 600.000 forint között terjedhet. A kezdőrészlet, az első havidíj, és amennyiben van, a
forgalmi előleg minden esetben a helyszínen, vásárláskor fizetendő.
Az ügyfelek előzetes adategyeztetésen és fizetőképesség-vizsgálaton esnek át, a vizsgálat eredménye és a felmutatott dokumentumok függvényében a Telenor jogosult a szolgáltatás
igénybe vételét más konstrukcióhoz kötni, mely esetben más kezdő- és törlesztő részletet állapíthat meg, változatlan teljes ár mellett.
A táblázatban feltüntetett sebesség a készülék által támogatott maximális érték, a tényleges sebesség az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, a
hálózat aktuális leterheltségének illetve a tarifacsomag által biztosított maximális sebességnek függvénye.
A megjelenített árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
A Telenor OtthonNet ajánlat 2021. szeptember 14-től visszavonásig érvényes, lakossági ügyfelek számára. A szolgáltatás az előfizető előfizetői szerződésben rögzített irányítószám alatt
vehető igénybe. Erre tekintettel, roaming szolgáltatás nem elérhető. A tarifacsomaghoz tartozó becsült maximális letöltési sebesség 300 Mbit/sec, becsült maximális feltöltési sebessége 60
Mbit/sec. A tarifa csomag adatforgalma normál felhasználás esetén korlátlan. A normál felhasználás feltételei az Általános Szerződési Feltételek 1/A. számú mellékletének 2.3. pontja alatt
olvashatók.
A 30 napos visszavételi lehetőség a szerződés kötéstől számított 30 napon belül lehetséges.
A tarifacsomagra a Telenor 30 napos visszavételi garanciát vállal, aminek keretében az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül az Előfizetői
Szerződést kötbérmentesen felmondhatja. A 30 napon belül megszüntetett Előfizetői Szerződés esetén az Előfizetés aktiválásától a megszűnésig időarányos havidíjat terhelünk. A
szerződéskötés során elkért előleget, valamint a megvásárolt készülék vételárát a megszüntetést követően elsődlegesen banki átutalással, bankszámla hiányában postai kifizetőcsekken
visszatérítjük.
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