
TELENOROS Flották 

Farkas
 szerződés közvetlenül a Telenorral   1 év hűségidő 

Bruttó 
árak M korlátlan L korlátlan XL korlátlan XXL 

korlátlan
Kik vehetik 

igénybe:
Magánszemély 

és Cég is
Magánszemély 

és Cég is
Magánszemély 

és Cég is
Magánszemély 

és Cég is
Szerződés: Telenorral Telenorral Telenorral Telenorral

Havidíj:
Bruttó árak

Bruttó 
5377 Bruttó 6204 Bruttó 

7129 Bruttó 8679
belföldön 
minden 

hálózatba

Korlátlan 
beszélgetés

Korlátlan 
beszélgetés

Korlátlan 
beszélgetés

Korlátlan 
beszélgetés

Belföldön 
felhasználhat

ó adat 
mennyiség

13 GB 
internet

24 GB internet 50 GB 
internet

korlátlan 
internet

Hűségidő 1 év 1 év 1 év 1 év
SMS 

hálózaton 
kívül és EU-

ba

22 Ft. 22 Ft. 22 Ft. 22 Ft.

SMS Telenor 
hálózaton 

belül
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft



Roaminghívá
s indítás és 

fogadás EU 1 
díjzónában

ezt a Telenor 
honlapján 

tekintheti meg

Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan

EU1 zónában 
felhasználhat

ó

internetkeret

13 GB 24 GB 50 GB 18 GB

Adatmegosztó 
kártya Igényelhető Bruttó 570 Ft-/hó-ért kivéve a korlátlan nethez

Egyszeri adatmennyiség vásárolható:

1 GB  1000 Ft                     4 GB  2400 FT                10 GB 3400 Ft 

Nincs túlforgalmazási díj, a felhasználható mobil internet keret elérése után 
lassítják a kapcsolatot

Hűségidő:  1 év, készülékvásárlás esetén 2 év 

Csekkel és utalással is fizethető

Új szám igénylése és Számhordozás: díjmentesen lehetséges.  

Kaució: Nincs

Egyszeri adminisztrációs díj: Bruttó 7000 Ft/SIM 

Rezsiközösségi tagdíj: Bruttó 6.500 Ft/SIM/24 hónap, (ez nem jelent hűségidőt!)

Fontos tudnivaló:  a rezsiközösségi tagdíj bruttó 270 Ft/ hó/SIM kártya. 

Ezt a flotta tagdíjat sajnos nem tudjuk összevonni a havi előfizetési díjjal, mert 
könyveléstechnikailag nem vonható össze egy számlában a tagdíj és a szolgáltatási díj. 
Külön kell kiszámlázni a rezsiközösségi tagdíjat, de ez sajnos havonta nem lehetséges, 
mert 270 Ft kiszámlázása többe kerül, mint a kiszámlázott összeg. Gazdaságosan csak 
kétéves időintervallumban tudjuk ezt az összeget számlázni: 6500 Ft / 24 hónap.

A részletre is megvásárolható telefonkészülékek listáját az alábbi linken tekintheti meg. 



Kedvezményes ár esetén 2 év, a hűség nélküli készülékek esetén pedig 1 év a 
díjcsomag hűségideje.

https://static.telenor.hu/documents/
ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-
arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94

A jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jelezze felénk igényét!

                                                                  

Róka
 szerződés közvetlenül a Telenorral   1 év hűségidő 

Bruttó árak XS S M L XL XXL XX
L

Kik vehetik 
igénybe: Cég és Magánszemély

Szerződés: Telenor
ral Telenorral Telenorra

l
Telenorr
al Telenorral Telenorra

l
Flott
ával

Havidíj

Bruttó Árak
2519 

Ft 2725Ft 3345Ft 4173Ft 5097 Ft 6647 Ft 6452 
Ft

Számlázás mp 
alapú mp alapú mp 

alapú
mp 

alapú
mp 

alapú
mp 

alapú

mp 
alap

ú
Lebeszélhetőség 
minden irányba

275 
perc 275 perc 275 perc 275 

perc 275 perc 275 perc 200 
perc

Hívás bármely 
belföldi mobil 

irányba 
Bruttó Árak

5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 6 Ft

Hívás bármely 
belföldi 

vezetékes 
irányba 

Bruttó Árak

5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 6 Ft

https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94


Hívás 
Róka+Farkas+Ti
gris flottán belül

ingyen
es ingyenes ingyene

s
ingyen

es
ingyene

s
ingyene

s 0 Ft

Ingyenes SMS-
ek száma 30 db 30 db 30 db 30 db 30 db 30 db 10 

db
További SMS 

küldés Minden 
hálózatba /db 
Bruttó Árak

22 Ft 22 Ft 22 Ft 22 Ft 22 Ft 22 Ft 0 Ft

Roaming hívás 
fogadása EU 1. 
díjzóna         
Telenor honlapján  

tekintheti meg

Korlátl
an Korlátlan Korlátla

n
Korlátla

n Korlátlan Korlátla
n

14 
Ft/
db

Roaming hívás 
indítása EU 1. 

díjzóna         
Telenor honlapján  

tekintheti meg 

5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 5 Ft 0 Ft

Belföldi  Mobil 
internet 4 GB 7 GB 13 GB 24 GB 50 GB Korlátl

an
0 Ft

EU-ban 
felhasználható 
adatmennyiség

4 GB 7 GB 13 GB 24 GB 50 GB 14 GB
Korl
átla

n
Adatmegosztó 

kártya Igényelhető Bruttó 570 Ft/hó-ért kivéve korlátlan nethez

Egyszeri adatmennyiség vásárolható:
1 GB  1000 Ft                     4 GB  2400 FT                10 GB 3400 Ft 

Nincs túlforgalmazási díj, a felhasználható mobil internet keret elérése után 
lassítják a kapcsolatot

Hűségidő: 1 év, készülékvásárlás esetén 2 év

Szerződés: a Telenorral

Csekkel és utalással is fizethető

Új szám igénylése és Számhordozás: díjmentesen lehetséges. 

Kaució: Nincs

Egyszeri adminisztrációs díj: Bruttó 7000 Ft/SIM



  Rezsiközösségi tagdíj: Bruttó 6.500 Ft/SIM/24 hónap, 

  Ez nem jelent hűségidőt! 
 Fontos tudnivaló: a rezsiközösségi tagdíj bruttó 270 Ft/ hó.  Ezt a flotta tagdíjat sajnos 
nem tudjuk összevonni a havi előfizetési díjjal, mert könyvelés technikailag nem vonható 
össze egy számlába a tagdíj és a szolgáltatási díj. Külön kell kiszámlázni a 
rezsiközösségi tagdíjat, de ez sajnos havonta nem lehetséges, mert 270 Ft 
kiszámlázása többe kerül, mint maga a díj. Gazdaságosan csak kétéves idő 
intervallumban tudjuk ezt az összeget számlázni: 6500 Ft / 24 hónap, ez nem jelent 
hűségidőt.

A részletre is megvásárolható telefonkészülékek listáját az alábbi linken tekintheti meg. 
Kedvezményes ár esetén 2 év, a hűség nélküli készülékek esetén pedig 1 év a 
díjcsomag hűségideje.

https://static.telenor.hu/documents/
ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-
arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94

A jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jelezze felénk igényét!

Tigris 
(nemzetközi hívás is korlátlan)

szerződés közvetlenül a Telenorral   1 év hűségidő 
Bruttó 
árak M korlátlan L korlátlan XL korlátlan XXL 

korlátlan
Kik vehetik 

igénybe:
Magánszemély 

és Cég is
Magánszemély 

és Cég is
Magánszemély 

és Cég is
Magánszemély 

és Cég is
Szerződés: Telenorral Telenorral Telenorral Telenorral

Havidíj:
Bruttó árak

Bruttó 
9000 Bruttó 9800 Bruttó 

10700
Bruttó 
12300

belföldön 
minden 

hálózatba

Korlátlan 
beszélgetés

Korlátlan 
beszélgetés

Korlátlan 
beszélgetés

Korlátlan 
beszélgetés

https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5


Belföldön 
felhasználhat

ó adat 
mennyiség

13 GB 
internet

24 GB internet 50 GB 
internet

korlátlan 
internet

Hűségidő 1 év 1 év 1 év 1 év
SMS 

hálózaton 
kívül és EU-

ba

22 Ft. 22 Ft. 22 Ft. 22 Ft.

SMS Telenor 
hálózaton 

belül
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Roaminghívá
s indítás és 

fogadás EU 1 
díjzónában

ezt a Telenor 
honlapján 

tekintheti meg

Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan

EU1 zónában 
felhasználható

internetkeret
13 GB 24 GB 50 GB 18 GB

Adatmegosztó 
kártya Igényelhető Bruttó 570 Ft-/hó -ért kivéve a korlátlan nethez

Egyszeri adatmennyiség vásárolható:
1 GB  1000 Ft                     4 GB  2400 FT                10 GB 3400 Ft 

Nincs túlforgalmazási díj, a felhasználható mobil internet keret elérése után 
lassítják a kapcsolatot

Hűségidő:  1 év, készülékvásárlás esetén 2 év 

Csekkel és utalással is fizethető

Új szám igénylése és Számhordozás: díjmentesen lehetséges.  

Kaució: Nincs

Egyszeri adminisztrációs díj: Bruttó 7000 Ft/SIM  

Rezsiközösségi tagdíj: Bruttó 6.500 Ft/SIM/24 hónap, (ez nem jelent hűségidőt!)



Fontos tudnivaló:  a rezsiközösségi tagdíj bruttó 270 Ft/ hó/Sim kártya. 

Ezt a flotta tagdíjat sajnos nem tudjuk összevonni a havi előfizetési díjjal, mert könyvelés 
technikailag nem vonható össze egy számlában a tagdíj és a szolgáltatási díj. Külön kell 
kiszámlázni a rezsiközösségi tagdíjat, de ez sajnos havonta nem lehetséges, mert 270 
Ft kiszámlázása többe kerül, mint a kiszámlázott összeg. Gazdaságosan csak kétéves 
időintervallumban tudjuk ezt az összeget számlázni: 6500 Ft / 24 hónap.

A részletre is megvásárolható telefonkészülékek listáját az alábbi linken tekintheti meg. 
Kedvezményes ár esetén 2 év, a hűség nélküli készülékek esetén pedig 1 év a díjcsomag hűségideje.

https://static.telenor.hu/documents/
ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-
arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94

A jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jelezze felénk igényét!

                    

Csak internet adatkártyák
Mamut Telenor

hűségidő nincs
Cégek és magánszemélyek részére legolcsóbb net csomag

Csomag neve Havidíjban 
foglalt 
adatkeret

Eu1 Díjzónában 
felhasználható

Kedvezményes 
havi díj  (BRUTTÓ)

Internet 4 GB 4GB 4 GB                  1100 Ft
Internet 7 GB 7 GB 7 GB 1700 Ft
Internet 13 GB 13 GB 13 GB 2100 Ft
Internet 24 GB 24 GB 24 GB 3100 Ft
Internet 50 GB 50 GB 50 GB 4100 Ft
Internet korlátlan korlátlan 22 GB 5250 Ft
Egyszeri kiegészítő 
adatjegy              

       1 GB: 901 Ft 4 GB: 2141 Ft    10 GB: 2968 Ft

FONTOS! Nagyon megéri 2 személynek összeállni a mobilinternet megrendelésnél, mert bármelyik 

https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-201806
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-201806
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-201806


adatmennyiségnél + 700 Ft-ért lefelezhetők a bekerülési és havi költségek is!

A korlátlan internethez már nem igényelhető adatmegosztó!

Ha az adata elfogyott, belassítják az internetet, a táblázat utolsó sorában feltüntetett összegekért 
lehet plusz adatmennyiséget rendelni.

Bekerülési költségek:

  Kaukció: Nincs

Egyszeri adminisztrációs díj: Bruttó 7.000 Ft/SIM

+ adatmegosztó kártya rendelése esetén: + 2.000 Ft.

   Rezsiközösségi tagdíj:  Bruttó 6.500 Ft/SIM/24 hónap. De ez nem jelent hűségidőt!

Fontos tudnivaló a rezsiközösségi tagdíj bruttó 270 Ft/ hó ezt a flotta tagdíjat sajnos nem tudjuk 
összevonni a havi előfizetési díjjal, mert könyveléstechnikailag nem vonható össze egy számlába a tagdíj 
és a szolgáltatási díj. Nekem külön kell ezért kiszámláznom a rezsiközösségi tagdíjat, de ez sajnos havonta 
nem lehetséges, mert 270 Ft kiszámlázása többe kerül, mint 270 Ft. Ezért ezt sajnos csak kétéves idő 
intervallumban tudjuk csak gazdaságosan számlázni, így jött ki a 6500 Ft / 24 hónap, de ez nem jelent 
hűségidőt.

   A jelentkezési lap kitöltésével (Word-ben megnyitva), és visszaküldésével jelezze felénk igényét!

  Az országos lefedettséget a következő linken tekintheti meg:

  https://www.telenor.hu/internet/lefedettseg

 Nincs túlforgalmazási díj, a felhasználható mobil internet keret elérése után lassítják a kapcsolatot.

VODAFONOS 
FLOTTÁK                       

 Sas 
2 év hűségidő

                      Vodafone legolcsóbb korlátlan csomag
Nincs szükség feltöltőkártyás átmeneti állapotra, ezért a flottába kerülésig végig a díjcsomagja 
tarifájával tud kimenő hívásokat indítani. Mindösszesen 5 percre szakad meg a szolgáltatás, 



utána már a Kolibri vagy a Sas díjcsomagja szerint indíthat hívásokat.
Ehhez a flottához bármilyen előfizetéssel illetve feltöltőkártyával lehet csatlakozni.

A SIM kártyát a Posta szállítja ki Önnek.

Az árak az ÁFA-t 
tartalmazzák! 
(Bruttó) SAS M SAS L SAS XL SAS XXL
Kik vehetik 
igénybe:

CÉG+magán CÉG+magán CÉG+magán CÉG+magán

Szerződés: Flottával Flottával Flottával Flottával

Havidíj:
Bruttó árak, 
tartalmazzák a 
27%-os áfát és, az 
5%-os áfát

4825 Ft 5219 Ft 6304 Ft 6724 Ft

Flottán belül: Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan
Belföldi és 
roaming esetén 
lebeszélhető 
percdíj bruttó

0  FT 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Belföldi 
lebeszélhetősé
g:

Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan

Belföldi 
SMS:utána 
20Ft

1000 db 1000 db 1000 db 1000 db

Nemzetközi 
hívásokból 30 % 
kedvezmény

-30% -30% -30% -30%

Belföldi 
internetkeret a 
havidíjban:

10 GB 30 GB 50 GB 80 GB

Szerződés: a flottával 

Kaució: Nincs

Adminisztrációs díj :   Bruttó: 12.000 Ft/SIM 

Rezsiközösségi tagdíj: bruttó 6.500 Ft/SIM/24 hónap, de ez nem jelent hűségidő
Előfizető: Ön a számlafizető, a számlát  Vodafontól kapja. Ha kilép a flottából, vagy ha a flottával 
bármi történne, a hívószámot visszaírják Vodafon feltöltő kártyára az Ön nevére.
Nincs túlforgalmazási díj, a felhasználható mobil internet keret elérése után lassítják a 
kapcsolatot.



    

KOLIBRI 
2 év hűségidő

         
Vodafone 5 Ft./ perc bruttó

Nincs szükség feltöltőkártyás átmeneti állapotra, ezért a flottába kerülésig végig a 
díjcsomagja tarifájával tud kimenő hívásokat indítani. Mindösszesen 5 percre szakad meg 
a szolgáltatás, utána már a Kolibri vagy a Sas díjcsomagja szerint indíthat hívásokat 
Ehhez a flottához bármilyen előfizetéssel, illetve feltöltőkártyával lehet csatlakozni.
.

A SIM kártyát a Posta szállítja ki Önnek.

Az árak az 
ÁFA-t 
tartalmazzák! 
(Bruttó)

KOLIBRI 

XS

KOLIBR
I

 S

KOLIBR
I

 M

KOLIBR
I

 L

KOLIB
RI

XL

KOLIBRI

XXL

Lebeszélhetősé
g

275 perc                       275 perc        
275 perc 275 perc 275 perc 275 perc

Havidíj 
Bruttó 1914 Ft 2386 Ft 3048 Ft 3441 Ft

4526 
Ft 4946 Ft



Belföldi és 
roaming esetén 
lebeszélhető 
percdíj bruttó

br. 5 Ft br. 5 
Ft

br. 5 
Ft

br. 5 
Ft br. 5 

Ft
br. 5 Ft

Szerző
dés:

                                                          
Flottával

Flottáva
l

Flottáva
l

Flottáva
l

Flottáva
l

Belföldi SMS 
küldés / 30 db 
ingyen

30 db 
fölött 

25 Ft

30 db 
fölött

25 Ft

30 db 
fölött 25 

Ft

30 db 
fölött 25 

Ft

30 db 
fölött 

     25 Ft

   30 db fölött 

        25 Ft

Belföldi és 
roaming esetén 
adatkeret

1 GB 3 GB 10 GB 30 GB 50 GB                   80 GB

Hűségidő 2 ÉV 2 ÉV 2 ÉV 2 ÉV 2 ÉV 2 ÉV
Nemzetközi 
hívásokból 30 
% 
kedvezmény

-30% -30% -30% -30% -30%              -30%

Szerződés: a flottával

Adminisztrációs díj :   Bruttó: 12.000 Ft/SIM
Rezsiközösségi tagdíj: bruttó 6.500 Ft/SIM/24 hónap, de ez nem jelent hűségidőt

  Szerződés közvetlenül a szolgáltatóval
Hűségidő 1 év 

Ezeknél a flottáknál van lehetőség részletre is vásárolni telefonon készüléket, ebben az 
esetben a hűségidő 2 év.

 Lehetőség van személyes ügyintézésre is bármely Vodafon ügyfélszolgálaton.

Belépési díj / (adminisztrációs díj) nélküli flotta 



OROSZLÁN  
 szerződés közvetlenül a Telenorral 

belépési díj / adminisztrációs díj nincs  

1 év hűségidő  
lehetőség van részletre is vásárolni telefonon készüléket, ebben az esetben a hűségidő 

2 év

 személyes ügyintézés bármely Telenor ügyfélszolgálaton

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 
(Bruttó) OROSZLÁN XXL

Kik vehetik igénybe Magán, illetve 20 db előfizetésig kisvállalkozások részére!
Havidíj Bruttó 6555 Ft

Belföldön minden hálózatba korlátlan beszélgetés

Hívás EU 1 díjzónában és 
Roaming

ezt a Telenor honlapján tekintheti 
meg

0 Ft

Belföldi SMS küldés / db 20 Ft 
Mobil internet belföldön
(havidíjban foglalt 
adatmennyiség)

10 GB
a böngészés és az e-mail nem fogyasztja a havi keretet

Internet EU 1 díjzónában

 ezt a Telenor honlapján tekintheti 
meg 

4 GB

Nemzetközi hívás Kizárólag a Magyarország területén indított hívás esetén  Telenor 
publikus áron

Hűségidő 1 év
Sávszélesség 300 megabit/s letöltés

50 megabit/s feltöltés
Telefonkészülék Igényelhető

a készülékek listája az alábbi linken megtekinthető

 Részletfizetés esetén  2 év, készpénzes készülékvásárlás esetén  1 év a díjcsomag hűségideje.

https://static.telenor.hu/documents/
ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-
arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94

https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94


Nincs túlforgalmazási díj, a felhasználható mobil internet keret elérése után lassítják a 
kapcsolatot.

Hűségidő: 1 év

Számhordozás: Bármely szolgáltatótól lehetséges.

Kaució: Nincs

Egyszeri adminisztrációs díj:  0 Ft/SIM  

Rezsiközösségi tagdíj: 6.500 Ft/SIM/24 hónap (Bruttó), Ez nem jelent hűségidőt! 

Ezt a flotta tagdíjat sajnos nem tudjuk összevonni a havi előfizetési díjjal, mert könyvelés 
technikailag nem vonható össze egy számlában a tagdíj és a szolgáltatási díj. Külön kell 
kiszámlázni a rezsiközösségi tagdíjat, de ez sajnos havonta nem lehetséges, mert 270 
Ft kiszámlázása többe kerül, mint a kiszámlázott összeg. Gazdaságosan csak kétéves 
idő intervallumban tudjuk ezt az összeget számlázni: 6500 Ft / 24 hónap.

A jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jelezze felénk igényét!

Macska  
 szerződés közvetlenül a Telenorral 

belépési díj / adminisztrációs díj nincs  

1 év hűségidő  
lehetőség van részletre is vásárolni telefonon készüléket, ebben az esetben a hűségidő 

2 év

 személyes ügyintézés bármely Telenor ügyfélszolgálaton

Az árak az ÁFA-t 
tartalmazzák! (Bruttó)

Macska

XB

Macska

XS

Macska

XXL
Kik vehetik igénybe: Magán, illetve 20db előfizetésig Kisvállalkozások részére!

Havidíj: 3067 Ft 3727 Ft 4269 Ft



Minden belföldi irányba, 
valamint 1. roaming 
díjzónából Magyarország 
bármely hálózatába és 1. 
roaming díjzónába 
indított hívások esetén:

bruttó 9,5 Ft

240 perc lebeszélhető

SMS minden irányba: 25,4 Ft
Sávszélesség: 7/2 MB/S 300 MB/S
Tarifacsomagban foglalt 
havidíjmentes 
szolgáltatások:

Hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívófél-azonosítás, 

hangposta, SMS, MMS, hívásértesítő

Mobil internet belföldön
(havidíjban foglalt 
adatmennyiség):

1,6 GB

a böngészés és 
az e-mail nem 
fogyasztja a 
havi keretet

3 GB

a böngészés és az 
e-mail nem 

fogyasztja a havi 
keretet

10 GB

a böngészés és az e-mail 
nem fogyasztja a havi 

keretet

Internet EU 1 díjzónában: 1,6 GB 2,5 GB 4 GB
Nemzetközi hívás Kizárólag a Magyarország területén indított hívás esetén Telenor 

publikus áron
Hűségidő: 1 év
Telefonkészülék: Igényelhető

a készülékek listája az alábbi linken megtekinthető

Kedvezményes ár esetén 2 év, a hűség nélküli készülékek esetén pedig 1 év a díjcsomag hűségideje.

h t t p s : / / s t a t i c . t e l e n o r . h u / d o c u m e n t s /
ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-
arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94

Nincs túlforgalmazási díj, a felhasználható mobil internet keret elérése után lassítják a 
kapcsolatot.

Hűségidő: 1 év

Számhordozás: Bármely szolgáltatótól lehetséges.

Kaució: Nincs

Egyszeri adminisztrációs díj:  0 Ft/SIM  

Rezsiközösségi tagdíj: 6.500 Ft/SIM/24 hónap (Bruttó), Ez nem jelent hűségidőt! 

Ezt a flotta tagdíjat sajnos nem tudjuk összevonni a havi előfizetési díjjal, mert 
könyveléstechnikailag nem vonható össze egy számlában a tagdíj és a szolgáltatási díj. 
Külön kell kiszámlázni a rezsiközösségi tagdíjat, de ez sajnos havonta nem lehetséges, 

https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94
https://static.telenor.hu/documents/ZG9sZ296b2ktZmxvdHRhLWFybGlzdGEyMDIwMDgxMy5wZGY/dolgozoi-arlista-20180628_6ls4l5dd.pdf?v=94


mert 270 Ft kiszámlázása többe kerül, mint a kiszámlázott összeg. Gazdaságosan csak 
kétéves időintervallumban tudjuk ezt az összeget számlázni: 6500 Ft / 24 hónap.

A jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével jelezze felénk igényét!


