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Beszerzési kedvezmény 

A készülékárak tekintetében a T-Mobile az MTSZSZ tagok részére a mindenkori akciós árait 
biztosítja. 
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az MTSZSZ tagok előfizetőként és 
számlafizetőként közreműködjenek a megkötendő előfizetői szerződéseknél. A T-Mobile a havi 
telefonszámlákat az MTSZSZ tagok nevére és címére folyószámlák szerinti bontásban küldi ki.  

Kedvezményes tarifa 

Havi alapdíj: nettó 1 500 Ft* 
(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. 
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Nettó díjak 

Hívásirányok Percdíjak 
 

Hálózaton belüli hívás esetén Minden időben 12,00 Ft 
 

Belföldi, vezetékes hálózatba történő hívás esetén Minden időben 12,00 Ft 
 

Belföldi, más mobil hálózatba történő hívás esetén Minden időben 20,00 Ft 
 

Hangpostás felhívása esetén 
 

Minden időben 12,00 Ft 
 

 
SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába    20 Ft/db 
SMS küldés belföldi Pannon, ill. vezetékes hálózatba    23 Ft/db 
SMS küldés belföldi Vodafone hálózatba     23 Ft/db 
SMS küldés külföldi hálózatba       45 Ft/db 

 
A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem 
tartalmazzák. 

 
A T-Mobile ezen kedvezményben 10 másodperc alapú 
számlázást biztosít. 
A fentiekben részletezett kedvezmény esetén a T-Mobile az 
alábbi kiegészítő szolgáltatásokat havi alapdíjmentesen 
biztosítja: Hangposta, Hívástartás, -átirányítás, -várakoztatás, 
Hívószámkijelzés, SMS küldés, MMS küldés, Wap, 
Videotelefon, Faxpostás, Konferenciabeszélgetés, Hívásletiltás, 
csak Data- és Fax-üzenet küldésére használható /hívószám 
nélküli/ Data és Fax szolgáltatás. 
 
Mobilinternet 

 
A T-Mobile az MTSZSZ tagok részére a mindenkori 
publikus Díjszabásban szereplő mobilinternet csomagokat 
biztosítja. További információk elérhetőek a Szolgáltató 
honlapján, üzlethálózatában és a 1430-as telefonos 
ügyfélszolgálaton. 
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Az Üzleti Hívócsoport Szolgáltatás igénybevétele 
 
A T-Mobile az előfizetői kártyáihoz az Üzleti Hívócsoport Szolgáltatást (továbbiakban: ÜHSZ) 
biztosítja az előfizetések egymás közti kommunikációjára vonatkozóan, a következő díjakkal: 

 
ÜHSZ havidíja 300 Ft/SIM/hó 

 
Csoport szintű hívás esetén a percdíj minden időben 0 Ft 

 
 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem 
tartalmazzák. 
 

 
A Kedvezményes Vezetékes Körzet szolgáltatás igénybevétele 

 
A Kedvezményes Vezetékes Körzet szolgáltatás igénybevétele esetén az ELŐFIZETŐ 
valamennyi előfizetése az adott havi- és percdíjjal bevonásra kerül a szolgáltatásba. 

 
Kedvezményes Vezetékes Körzet szolgáltatás havidíja: Díjmentes 

 
Kedvezményes Vezetékes Körzet szolgáltatás percdíja minden időben 8 Ft/perc 

 
 

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem 
tartalmazzák. 

A kiszolgálás folyamata 

Egy szakszervezeti tag maximum 3 darab, 
kedvezményes előfizetés igénybevételére 
jogosult, melyből legfeljebb 1 db lehet már 
meglévő előfizetés.  
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