MMK MÉRNÖK díjcsomagok
KEDVEZMÉNYES DÍJCSOMAGOK A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA MAGÁNSZEMÉLY TAGJAINAK
Jogosultak köre:
Előfizető:
Számlafizető:

Szerződéskötés módja:
Igénybevétel:
Maximális előfizetések szám:

MMK tagok
TAG (magánszemély)
TAG (magánszemély)

MMK MÉRNÖK

MMK MÉRNÖK

díjcsomag

díjcsomag

A

ALAP SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA
nettó Ft

1.500 Ft

Mobil hang havi alapdíj (SIM/hó)
Díjcsomagban foglalt internet

Benne foglalt percek belföldön és EU országokban*
roaming helyzetben bármely belföldi irányba

Hívásfogadás EU országokban*
Cégen belüli és Hangposta hívás EU országból* indítva
Telekom mobil, belföldi vezetékes és irányába történő hívása
EU országból* roaming helyzetben
Belföldi más mobil és EU ország* hálózatába történő hívás
SMS küldés minden irányba

Nemzetközi irányú és Roaming díjak
Egyéb paraméterek és díjak
Kapcsolási díj (Ft/hívás)
Számlázási egység

bruttó Ft

nettó Ft

3.000 Ft

1.905 Ft

490 Ft
1.990 Ft

Flotta internet havidíj1 (SIM/hó)
Hang + Flotta internet összesen (SIM/hó)
Havi alapdíjban foglalt szolgáltatások (SIM/hó)

B

500 MB
1 GB

Alap esetben
Magenta1 esetén1

Csoporton belüli percek belföldön
Ingyenes SMS Telekom mobil irányba
Telemátrix csomag havidíj (SIM/hó)
Hívásirányok díjai belföldön (Ft/perc)
Flottán belüli percdíj
Hálózaton belüli és vezetékes percdíj
Belföldi más mobil irányú percdíj
Hangposta percdíj
SMS küldés belföldön (Ft/db)
Belföldi alapdíjas irányba
Külföldi irányba
Díjak EU országokban* roaming során2 (Ft/perc)

Csatlakozási nyilatkozattal
2020. május 31-ig
3 db (max. 2 db meglévő)

bruttó Ft

3.810 Ft
1 GB
2 GB

990 Ft
3.990 Ft

515 Ft
2.420 Ft

100 perc
korlátlan
30 db

1.040 Ft
4.850 Ft

Telekom mobil és vezetékes
irányba belföldön korlátlan +
200 perc más mobil irányba
korlátlan
50 db
0 Ft
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
11 Ft
11 Ft
11 Ft

0 Ft
14 Ft
14 Ft
14 Ft

0 Ft
0 Ft
9 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
11,4 Ft
0 Ft

15 Ft
45 Ft

19,05 Ft
57,15 Ft

15 Ft
45 Ft

19,05 Ft
57,15 Ft

0 Ft
11 Ft

0 Ft
14 Ft

0 Ft
9 Ft

0 Ft
11,4 Ft

11 Ft

14 Ft

9 Ft

11,4 Ft

11 Ft
15 Ft

14 Ft
19,05 Ft

9 Ft
15 Ft

11,4 Ft
19,05 Ft

Üzleti ÁSZF - Partner3 díjcsomag szerint

0 Ft

Üzleti ÁSZF - Partner3 díjcsomag szerint

0 Ft

0 Ft

1mp

0 Ft
1mp

1 – Amennyiben az ügyfél legalább 2 db Telekom otthoni szolgáltatással (telefon / internet / TV) is rendelkezik és ezeket Magenta1 kedvezmény keretében
összevonja a mobillal. További részletek ügyfélszolgáltainkon! A plusz adatmennyiség kizárólag belföldön használható fel.
2 - A felhasználói szokások figyelembe vétele alapján a rendeltetésszerű roaming használat az Üzleti ÁSZF 12.7.2 pontjában kerül meghatározásra.

HAVONTA MEGÚJULÓ NETBŐVÍTŐ KIEGÉSZÍTŐ OPCIÓK**
Mobilinternet
opció neve
Net 2 GB
Net 3 GB
Net 10 GB
Net Korlátlan

Benne foglalt adatforgalom1
Magenta1
Alap esetben
esetén3
2 GB
4 GB
3 GB
6 GB
10 GB
20 GB
Korlátlan
Korlátlan

Belföldön korlátlanul
használható alkalmazások2

Korlátlan

Benne foglalt
adatforgalomból EUban felhasználható
2 GB
3 GB
10 GB
15 GB

Kedvezményes havidíj
nettó, Ft

bruttó, Ft

983 Ft

1.032 Ft
1.512 Ft
3.672 Ft
9.000 Ft

1.440 Ft
3.497 Ft
8.571 Ft

1 - Az adatopcióban foglalt adatforgalom felhasználása után a forgalmazás leállításra kerül az egyéni fordulónapig.
2 – A korlátlanság az alkalmazások nem minden funkciójára vonatkozik, a korlátlanság részletes feltételeit az ÁSZF ill. weboldalunk tartalmazza. A korlátlan
Spotify, Tidal, Apple music, Deezer app használat kizárólag az ÁSZF-ben szereplő publikus lakossági díjcsomagok mellett elérhető.
3 – Amennyiben az ügyfél legalább 2 db otthoni szolgáltatással (telefon / internet / TV) is rendelkezik és ezeket Magenta1 kedvezmény keretében összevonja
a mobillal. A plusz adatmennyiség kizárólag belföldön használható fel.

1

Egy mobil-előfizetés több eszközön

multisim

A Telekomnál lévő havi díjas mobil-előfizetését már akár több okoseszközön is használhatja! A MultiSIM
szolgáltatásnak köszönhetően előfizetéséhez tartozó fő SIM mellé akár további 2 MultiSIM-et (akár eSIM-et is)
igényelhet havi díj ellenében. A MultiSIM-ek hívószáma megegyezik az előfizetéséhez tartozó fő SIM
hívószámával, azokon hívásokat indíthat, fogadhat és internetezhet az előfizetése hang-és adatforgalmi keretéig.
További információk: www.telekom.hu/uzleti/szolgaltatasok/multisim
Havidíj:

bruttó 990 Ft/MultiSIM** (kivéve Korlátlan Net opció mellett)

Mobilkészülékek MMK Mérnök díjcsomagok mellé

KÉSZÜLÉK BESZERZÉSI KEDVEZMÉNYEK1
Igénybe vehető árlista:
Aktuális árlista elérhetősége:
Díjcsomag
Érvényes ár az árlistában

Magyar Telekom árlista mobil előfizetéssel
https://www.telekom.hu/static-la/sw/file/arlista-mobil-elofizetessel.pdf
MMK MÉRNÖK

MMK MÉRNÖK

Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

A

B

1 - A Szolgáltató a kedvezményes készülékvásárlásra vonatkozó sávok és az akció változtatásának jogát fenntartja

2

A Magenta1 kedvezménycsomagot olyan új, vagy már szerződött egyéni előfizető veheti igénybe, aki a Magyar Telekom meghatározott otthoni és mobil
szolgáltatásait személyben azonos előfizetőként veszi igénybe (és erről nyilatkozik). Amennyiben az Előfizető több otthoni és/vagy mobil folyószámlával
rendelkezik, akkor szükséges megjelölni 1 otthoni és 1 mobil folyószámlát, amire a Magenta1 kedvezmény vonatkozni fog. Egy folyószámlához tartozó
szolgáltatás egy Magenta 1 kedvezménycsomagban lehet részes.
i1: A 2018. szeptember 1-jétől megújult Magenta 1 kedvezménycsomag érvényesítéséhez legalább kettő eltérő otthoni szolgáltatás és legalább egy
mobilszolgáltatás egyidőben történő igénybevétele szükséges (az Előfizető által megjelölt otthoni és mobil folyószámlán, amelyekről nyilatkozik, hogy
személyében azonos Előfizetőként veszi igénybe) a következők szerint: az otthoni internet esetében 2018. szeptember 1-jét követően bevezetett
csomagnak, a mobil, TV és otthoni telefon szolgáltatásoknál pedig az aktuálisan értékesíthető portfólióban szereplő csomagnak kell lennie. Kedvezményes
dolgozói mobilcsomag igénybevétele esetén a Magenta1 30%-os havidíj kedvezmény a megjelölt otthoni folyószámlán lévő összes megfelelő díjcsomagra
érvényesül, a kedvezményes dolgozói mobilcsomag havi díjára nem vonatkozik, illetve kizáró a Telekom kedvezménnyel és – erre vonatkozó egyéb,
kifejezett rendelkezés hiányában – minden más kedvezménnyel. A Magenta 1 kedvezménycsomagot 2018. szeptember 1. előtti feltételek szerint igénybe
vevő előfizetőknek jelezniük kell, amennyiben a 2018. szeptember 1-jétol hatályos Magenta 1 kedvezménycsomagot szeretnék igénybe venni.
i2: A kedvezményes készülékajánlat visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, új Magenta1 ügyfeleknek. A kedvezményt egy Előfizető csak egyszer veheti
igénybe, továbbá nem igényelhető ha az Előfizető korábban már részesült Magenta1 extra készülékkedvezményben. Amennyiben az előfizetőnek felróható
okból a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, vagy a kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott extra
készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő.
i3: Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont kedvezményes dolgozói mobilcsomagban bennefoglalt belföldi adattartalom, valamint a havidíjas megújuló
netbővítő opcióként igénybevett Net Alap (2017), Net 2GB (2019), Net 3GB (2017), Net 3GB (2019), Net 6GB (2017), Net 10GB (2019), Net 15GB (2017)
szolgáltatások belföldi adattartalma díjmentesen duplázásra kerül. A kedvezmény automatikusan érvényesítésre kerül.
i4: A TV GO belföldön és az EU tagállamaiban vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú
internetkapcsolat szükséges. A TV GO kínálatában szereplő TV-csatornák közül azon csatornák élő adása érhető el, amelyeket a TV GO-val összerendelt
Telekom TV-előfizetés tartalmaz. A TV GO mobilalkalmazás belföldi használata nem csökkenti a Magenta 1 kedvezménybe bevont havi díjas mobil
előfizetés, valamint az azzal azonos mobil folyószámlán lévő havi díjas előfizetések adatforgalmi keretét. A Magenta 1 kedvezménycsomag megszűnése
esetén a havi díjas „Korlátlan TV és film adatopció” díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók.

* EU ország: az Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia.
** A jelzett szolgáltatások és opciók nem képezik a Magyar Mérnöki Kamara keretszerződésének részét. Ezen szolgáltatásokat és opciókat a
Magyar Telekom a mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben szereplő díjakon és feltételek szerint biztosítja.
*** Névleges letöltési sebesség 4G/LTE hálózaton akár 300 Mbit/s; névleges feltöltési sebesség 4G/LTE hálózaton: akár 50 Mbit/s. A le- és
feltöltési sebesség a díjcsomagtól, a lefedettségtől, a használt mobilkészülék műszaki paramétereitől továbbá a rádiós és forgalmi
körülményektől is függ. Az LTE-alapú, 3G/HSPA-alapú, 3G-alapú és GPRS-alapú mobilinternet szolgáltatás esetén a 13/2011. (XII. 27.) NMHH
rendelet szerint meghatározott garantált sebesség a szolgáltatási területen belül az esetek 100%-ában 0 Mbit/s letöltés, illetve 0 Mbit/s
feltöltés irányban. Az egységes definíciók szerint megadott szolgáltatási területre vonatkoztatva az esetek 80%-ában: az LTE-alapú
mobilinternet szolgáltatással elérhető sebesség legalább 2,00 Mbit/s (letöltés), illetve 0,50 Mbit/s (feltöltés); a 3G/HSPA-alapú mobilinternet
szolgáltatással elérhető sebesség legalább 2,00 Mbps (letöltés), illetve 0,50 Mbps (feltöltés); a 3G- alapú mobilinternet szolgáltatással elérhető
sebesség legalább 0,50 Mbps (letöltés), illetve 0,10 Mbps (feltöltés); a GPRS alapú mobilinternet szolgáltatással elérhető sebesség legalább
0,03 Mbps (letöltés), illetve 0,008 Mbps (feltöltés). A megadott területen a mobilinternet szolgáltatás kültérben és bizonyos esetekben ezen a
területen belül az épületekben is igénybe vehető.
A tájékoztatóban szereplő díjak nettó díjak forintban, kivéve ahol máshogy nincs jelezve. Az internet szolgáltatások bruttó árai esetén a
Szolgáltató a hatályos törvényeknek megfelelően 5% ÁFA-t alkalmaz. Az ajánlatban szereplő díjak a Magyar Telekom a fent nevezett
cég/szervezet közös üzleti titkát képzik, harmadik félnek nem adható tovább! A fenti szolgáltatások és árak tájékoztató jellegű, szerződéskötési
kötelezettsége a fenti díjakra egyik félnek sincs. A szerződés pontos és részletes paramétereit az Előfizetői keretszerződés tartalmazza. A
fentiekben nem szabályozott szolgáltatások és díjak tekintetében a Magyar Telekom mindenkori Üzleti Általános Szerződési Feltételei a
mérvadóak. Ezek megtekinthetőek üzleteinkben, illetve az alábbi internet címen: https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf

Jelen tájékoztató 2019.08.01-től visszavonásig érvényes.
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