Partner3 Díjcsomag Vállalati Kedvezménnyel
Havi alapdíj:
1 500 Ft * /nettó díjak/
(utólag - a számlázási ciklusban - fizetendő)
* A havi alapdíj 100%-ban lebeszélhető, a lebeszélhetőség a hálózaton belüli, más belföldi
mobil és belföldi vezetékes hálózatok előfizetői felé indított hanghívásokra használható fel.
Hívásirányok
Hálózaton belüli hívás esetén
Belföldi, vezetékes hálózatba történő hívás
esetén
Belföldi, más mobil hálózatba történő hívás
esetén

Percdíjak
Minden időben
Minden időben
Minden időben

10 Ft
9 Ft
17 Ft

Munkanap 7h-16h
10 Ft
között
Hangpostás felhívása esetén
Egyéb időben
Díjmentes
SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába
15 Ft/db
SMS küldés belföldi Pannon, ill. vezetékes hálózatba
15 Ft/db
SMS küldés belföldi Vodafone hálózatba
15 Ft/db
SMS küldés külföldi hálózatba
45 Ft/db
Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és
Egyéb idő:
ünnepnapokon 0 és 24:00 óra között
A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem
tartalmazzák.
A SZOLGÁLTATÓ ezen kedvezményben másodperc alapú számlázást biztosít. Minden
megkezdett egység díjköteles.
A fentiekben részletezett kedvezmény nyújtása esetén a SZOLGÁLTATÓ az alábbi
kiegészítő szolgáltatásokat havi alapdíjmentesen biztosítja:
Hangposta, Hívástartás, -átirányítás, -várakoztatás, Hívószámkijelzés, SMS küldés,
Elektronikus Hívásforgalmi Tájékoztató, Faxpostás, Konferencia-beszélgetés, Hívásletiltás,
MMS küldés, Wap, Videotelefon, csak Data-és Fax-üzenet küldésére használható /hívószám
nélküli/ Data- és Fax szolgáltatás.
Egyéb szolgáltatások díjai a mindenkori Díjszabásnak megfelelően alakulnak.

4.1.2

Kedvezményes SMS küldési lehetőség

A SZOLGÁLTATÓ az ELŐFIZETŐk részére az általuk mobil készülékekben üzemeltetett
valamennyi havi díjas előfizetői kártyához az Üzleti SMS csomag 50 kedvezményes SMS
küldési opciót biztosítja.
Üzleti SMS csomag 50 havidíja
Díjmentes
T-Mobile magyarországi hálózatába küldhető, bennefoglalt SMS- 50 db / SIM /
ek száma
hó
A csomagban foglalt SMS darabszám feletti, illetve egyéb irányokba küldött SMS-ek
ára megegyezik a vállalati kedvezménynél feltüntetett SMS díjakkal.
4.1.3

Kedvezményes ADAT díjcsomag

Vonalkapcsolt
mobil
adatkommunikációhoz
szolgáltatási
kedvezményként
a
SZOLGÁLTATÓ a kedvezményes ADAT díjcsomagot biztosítja az ELŐFIZETŐk számára
új beszerzés és 2014. április 30-ig tartó hűségnyilatkozat vállalása esetén, illetve a meglévő
ADAT díjcsomagú előfizetésekhez.
Belépési díj / SIM:
Havi alapdíj / SIM:

648 Ft
500 Ft

Forgalmi díjak:
Hálózaton belüli** számra küldött SMS
16,20 Ft
S Pannon, ill. vezetékes hálózatba küldött SMS
18,00 Ft
M
Vodafone hálózatba küldött SMS
20,70 Ft
S
Külföldi számra küldött SMS
45,00 Ft
24,00 Ft
D Hálózaton belüli** DATA hívás (Munkanap 7-22 h)
8,00 Ft
A Hálózaton belüli** DATA hívás (22-07 h)
16,00 Ft
T Hálózaton belüli** DATA hívás (Egyéb időben)
A Belföldi, hálózaton kívüli DATA hívás (Munkanap7-22 h)
56,00 Ft
* Belföldi, hálózaton kívüli DATA hívás (Egyéb időben)
32,00 Ft
A táblázatban szereplő díjak a T-Mobile magyarországi szolgáltatási területén érvényes nettó
díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák.
*A szolgáltató a DATA szolgáltatás alatt a vonalkapcsolt adatátviteli szolgáltatást érti. Kérés
esetén a DATA vagy az SMS szolgáltatás letiltható a SIM-ekről.
**A „hálózaton belüli” kifejezést kizárólag a Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon
hálózatán belül indított és abban végződtetett hívásra, továbbá azon belül nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozóan kell érteni.
A fenti forgalmi díjak és kedvezmények nem vonatkoznak az infoSMS, az Értéknövelt SMS,
06 90-es SMS, 06 81-es és egyéb speciális SMS típusokra. Az infoSMS és az Értéknövelt
SMS, valamint a 06 81-es és egyéb speciális SMS típusok árait a Magyar Telekom Nyrt.
mobil szolgáltatások üzletágának mindenkori Díjszabása tartalmazza.

