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Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségének
kedvezményezettjei részére szóló tarifacsomag tájékoztató
Tarifacsomag 1:
havonta fizetendő havidíj: 2.729 Ft, mely tartalmaz 800MB mobil adatkeretet. A havidíjból 1.778,- Ft
100%-ban lebeszélhető belföldi, valamint 1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és
1. roaming díjzónába indított hívások esetén irányba 11,43,- Ft-os percdíjjal, másodperc alapú
számlázással, valamint havonta 20 db SMS küldést biztosítunk bámely belföldi hálózaton belül. Az SMS
díja bármely belföldi hálózatba 25,4 Ft/db.
a csoport tagjai közötti beszélgetés díjmentes,
Tarifacsomag 2:
havonta fizetendő havidíj: 4.761 Ft, mely tartalmaz 800MB mobil adatkeretet. A havidíjból korlátlan
beszélgetést biztosít belföldi, valamint 1. roaming díjzónába indított hívások esetén. Az SMS díja
bármely belföldi hálózatba 25,4 Ft/db.
a csoport tagjai közötti beszélgetés díjmentes,
A tarifacsomagok előnyei:
a jelenlegi lakossági kártyás vagy előfizetéses csomagját lecserélheti egy sokkal kedvezőbb tarifára,
családtagjait is behozhatja a csoportba,
kedvezményes internet szolgáltatási csomagok

Csomag neve

Dolgozói Mobil
Online 800 MB
Dolgozói Mobil
Online 1,5 GB
Dolgozói Mobil
Online 3 GB

Dolgozói
Hipernet 21

Havidíjban
foglalt keret
(MB)

Forgalmi díj a
havidíjban
foglalt keret
elhasználása
után (nettó
Forintban)

Többletdíj
felszámítás
nélkül
Ajánlati ár
felhasználható
bruttó
adatkeret az 1.
roaming
díjzónában (2)

800(1)

0 Ft/MB

800 MB

951 Ft

1600(1)

0 Ft/MB

1,5 GB

1 339 Ft

3072(1)
korlátlan
böngészés és emailezés
belföldön,
minden egyéb
típusra 10 240 (1)

0 Ft/MB

3 GB

1 729 Ft

0 Ft/MB

10 GB

2 976 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét tartalmazzák!
Az igénybevétel feltételei:
az engedélyező által kiállított vásárlásra feljogosító engedély,
egy kedvezményezett maximum 5 előfizetést igényelhet, ezek közül maximum 1 db lehet már
meglévő Telenoros (publikus számlás vagy kártyás) előfizetés, a többinek új előfizetésnek vagy más
szolgáltatótól hordozott előfizetésnek kell lennie.
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Készülékvásárlási lehetőségek:
Az aktuális árlista a Telenor honlapján érhető el az alábbi linken:
https://www.telenor.hu/mobiltelefon/arlista
Készülék árlista kedvezményes dolgozói és flotta számlás előfizetésre jogosult ügyfelek részére
Vásárlással kapcsolatban a Telenor üzletekben tudnak segíteni.
Az üzletek listája az alábbi linken érhető el:
https://www.telenor.hu/elerhetoseg/uzletkereso
Ügyintézés menete:
Az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézésre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
Személyes ügyintézés a Telenor üzletekben,
Telefonos ügyintézés: 1220
MyTelenor online felület.

