
 
 
 

  

 

 

 

 

Dolgozói mobil előfizetői díjcsomag tájékoztató 

 

 Kedvezményes perc-, SMS- és havidíj 

 Csoporton belüli díjmentes beszélgetés 

 Egyszerű és gyors számhordozás 

 Egyszerű ügyintézés 

 Részletvétellel történő, kedvezményes készülékvásárlási lehetőség 

 

*** 

 

A Telenor Magyarország Zrt. az alábbi kedvezményes dolgozói csomagot 
biztosítja a Semmelweis Egyetem dolgozói és családtagjaik számára: 

 

 

 Havi előfizetési díj 

A mobil szolgáltatás havidíjának mértéke bruttó 2540 Ft előfizetésenként.  

A havi előfizetési díjból bruttó 2540 Ft lebeszélhető, a Szolgáltató hálózatán belül és 
egyéb belföldi mobil és vezetékes irányokba.   

 

 Csoporthívás 

A Semmelweis Egyetem azonos ügyfélszám alatt lévő, dolgozói csomagos előfizetései 
belföldön (Telenor hálózatban) bármely időszakban, előfizetésenként 0 Ft-os 
percdíjon hívhatják egymást. (A 0 Ft-os percdíj az Egyetem hivatali előfizetéseinek 
felhívása esetén nem érvényesül!) A kedvezmény más kedvezményekkel nem 
vonható össze, és csak a Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető 
igénybe. 
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Csoporthívás havidíja: 0 Ft/ előfizetés  

 

 SMS-díjak 

Irány  SMS díj/db bruttó 

Hálózaton belül 19,05 Ft 

T-Mobile hálózatba 19,05 Ft 

Vodafone hálózatba 19,05 Ft 

 

Minden hónapban 40 db belföldről indított, belföldi hálózatba irányuló, nem emelt 
díjas SMS küldése díjmentes. 

 

 Percdíjak 

Hívásirány és időszak 

Forgalmi díj 

bruttó 

(Ft/perc) 

Hálózaton belüli hívási díja (minden időszakban) 10,16 Ft 

Csoporthívás (minden időszakban) 0 Ft 

Belföldi vezetékes hívás (minden időszakban) 10,16 Ft 

Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás (minden 

időszakban) 

10,16 Ft 

Hangposta hívás (minden időszakban) 10,16 Ft 

Hálózaton belüli, belföldi vezetékes hálózatba, ill. más 

mobil hálózatba irányuló hívásátirányítás (minden 

időszakban) 

10,16 Ft 

 

A belföldi hívások számlázási egysége minden hívásirány esetén 1 másodperc. 
Minden megkezdett egység díjköteles. 

 

 Mobilinternet csomagok  

Csomag neve 
Havidíjban foglalt keret 

(MB) 

Túlforgalmazási díj a 
havidíjban foglalt keret 

elhasználása után 
Havi díj bruttó 

Dolgozói Mobil 
Online 100 MB 100 0 Ft/MB 557 Ft 
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Dolgozói Mobil 
Online 400 MB 400 0 Ft/MB 998 Ft 

Dolgozói Mobil 
Online 800 MB 800 0 Ft/MB 1068 Ft 

Dolgozói Mobil 
Online 1,5 GB 1 600 0 Ft/MB 1254 Ft 

Dolgozói Mobil 
Online 3 GB 3072 0 Ft/MB 1457 Ft 

Dolgozói 
Hipernet 21 

tarifacsomag 

korlátlan böngészés és 
e-mailezés belföldön, 
minden egyéb típusra 

10 240 0 Ft/MB 3 345 Ft 

 

A fenti mobil internet csomagokban foglalt adatmennyiség elérése esetén 
túlszámlázás nincs, de a Szolgáltató 32/32 kbit/sec sebességre lassítja az 
adatforgalmat. 

 

 Igényelhető mennyiség 

Egy Dolgozó legfeljebb 6 db dolgozói előfizetést vehet igénybe. A 6 db előfizetésből 
maximum 4 db lehet meglévő Telenor havi díjas előfizetés, vagy feltölthető kártya, a 
többinek új előfizetésnek kell lennie. A számhordozás új előfizetésnek minősül. A 
mobilinternet csomag bármelyik dolgozói hangalapú előfizetéshez is 
hozzárendelhető. 

  

 Kedvezményes készülékvásárlási lehetőség 

Az Előfizetők a jelen tarifacsomag mellé készüléket a mindenkori „Készülék árlista 
kedvezményes dolgozói számlás előfizetésre jogosult ügyfeleknek” árlista alapján 
vásárolhatnak hűségidő nélkül, illetve 1 vagy 2 éves hűségidővel.   

 

 Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 

o érvényes személyi igazolvány 

o lakcímkártya 

o adóazonosító kártya, vagy 

o kártya típusú vezetői engedély + lakcímkártya + adóazonosító kártya, vagy 

o útlevél + lakcímkártya + adóazonosító kártya 

o a Telenor Pontokon való személyes ügyintézéshez szükséges az Egyetemen 

rendszeresített, fényképes belépőkártya felmutatása 
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(amennyiben a Telenor ügyintéző írásos egyetemi meghatalmazást kér az 

ügyintézéshez, mondani kell, hogy arra nincs szükség, elegendő a fényképes 

belépőkártya felmutatása és ez be van jegyezve a Telenor informatikai 

rendszerében az egyetemi dolgozói flottához) 

 

*** 


