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IKEDVEZMÉNYESI 
ITELEKOM AJÁNLATOKI 

.A Magyar Országos Horgász Szövetség. 

.üzleti Partnereinek. 

SZABADON ÖSSZEÁLLÍTHATÓ PARTNERI MOBIL DÍJCSOMAGOK 
Válasszon kollégái használati szokásaihoz illeszkedő MOHOSZ BUSINESS hang és adat díjcsomagot! 
 
 

MOHOSZ Business 
ÜZLETI HANGDÍJCSOMAGOK (nettó, Ft) 

S M 

HANG havidíj 1 750 Ft 3 320 Ft 
TELEMÁTRIX (cégen belüli korlátlan hívás) havidíj 0 Ft 0 Ft 
Díjcsomag mellé minimum választandó ADAT díjcsomag  Corporate Net 500MB Corporate Net 3GB 

LEFORGALMAZHATÓSÁG belföldön   
Cégen belüli hívások belföldön Korlátlan Korlátlan 
Telekom belföldi mobil és vezetékes irányú hívások 

250 perc Korlátlan 
Más belföldi irányú alapdíjas hívások 
Telekom mobil irányú alapdíjas díjmentes SMS 50 db 

250 db 
Más mobil irányú alapdíjas díjmentes SMS - 

PERCDÍJAK alapdíjas irányokba   
Céges flottán belüli irányba belföldön 0 Ft 

0 Ft 
Telekom belföldi mobil és vezetékes irányba 5 Ft 
Más belföldi mobil irányba 5 Ft 
EU országból* (roaming) minden belföldi és EU irányba 5 Ft 
Hívásfogadás EU országban* (roaming) 0 Ft 

SMS DÍJAK alapdíjas irányokba   
Minden belföldi irányba belföldön 12 Ft 12 Ft 
EU országból* (roaming) minden belföldi irányba 12 Ft 12 Ft 
Külföldi irányba belföldön 45 Ft 45 Ft 

NEMZETKÖZI és ROAMING hívás kedvezmények1   

Nemzetközi hívás kedvezmény  
(Zóna 1-3 irányba) 30 % 30 % 

(Zóna 4-6 irányba) 30 % 30 % 
Roaming hívás kedvezmény  (Zóna 1-6 helyzetben) 30 % 30 % 

A táblázatban jelzett díjak az áfát nem tartalmazzák! A hívások számlázási egysége belföldön másodperc alapú. A táblázatban nem részletezett tarifaelemek és irányok 
díjazása a mindenkori Üzleti ÁSZF szerinti Vállalati Dualo Alap díjcsomag szerinti. A díjcsomagok mellett valamelyik Corporate Net szolgáltatás igénybevétele kötelező, 
melynek hanvidíj a Hang szolgáltatás havidíján felül fizetendő. 
1 – A Telekom mindenkori Üzleti ÁSZF-jében szereplő Nemzetközi hívás díjakból, illetve Roaming indított és fogadott hívásaiból adott kedvezmény mértéke 
 
 

CORPORATE NET 
ADATDÍJCSOMAGOK 

Adatforgalom 
belföldön és EU 

roaming* 
helyzetben 

S 
díjcsomag mellett 

M 
díjcsomag mellett 

Corporate Net 500 MB 500 MB 390 Ft - 
Corporate Net 3 GB  3 GB 1 570 Ft 1 570 Ft 
Corporate Net 10 GB  10 GB 2 770 Ft 2 770 Ft 
Corporate Net 25 GB  25 GB 4 470 Ft 4 470 Ft 
A táblázatban jelzett díjak az áfát nem tartalmazzák! A benne foglalt adatforgalom felhasználása után a forgalmazás fordulónapig 32Kb/s sebességre lassul belföldön. 
A Corporate Net szolgáltatás havidíja a mobil hang szolgáltatás havidíján felül fizetendő. 
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Internetezzen korlátok nélkül!   

Korlátlan mobilinternet opció   

Igényeljen MOHOSZ Business díjcsomagja mellé Korlátlan mobilinternet opciót és használja belföldön 
korlátlanul a mobilinternetet. Az opció igénybevételének feltétele a Corporate Net 10GB vagy nagyobb méretű 
szolgáltatás megléte az adott előfizetésen, melyet EU országokban roaming során használhat. 

Havidíj:   nettó 5.500 Ft/SIM 

Használja előfizetését több eszközben is!  

MultiSIM**   

A Telekomnál lévő havi díjas mobil-előfizetését már akár több okoseszközön is használhatja! A MultiSIM 
szolgáltatásnak köszönhetően előfizetéséhez tartozó fő SIM mellé akár további 3 db MultiSIM-et (akár 
eSIM-et is) igényelhet havi díj ellenében. A MultiSIM-ek hívószáma megegyezik az előfizetéséhez 
tartozó fő SIM hívószámával, azokon hívásokat indíthat, fogadhat és internetezhet az előfizetése hang-
és adatforgalmi keretéig. További információk: www.telekom.hu/uzleti/szolgaltatasok/multisim 

Havidíj:  nettó 780 Ft/MultiSIM (Korlátlan mobilinternet opció mellett az Üzleti ÁSZF szerinti felár fizetendő) 

Használja az internet EU-n kívül is!  

Világ Net 2GB**  

2 GB mobilinternet adatmennyiség üzleti mobil díjcsomagok mellé EU-n kívüli roaming mobilinternetezéshez. 
Csomag tartalma: 61 EU-n kívüli országban történő mobilinternetezés 

Érvényesség: 3 nap (72 óra), érvényességi időn belül max. tíz alkalommal újrarendelhető 

Aktiválás díja:  nettó 3.324 Ft 

Kedvezményes telefonálás és sms-ezés EU-n kívül is!  

Világ Napi Roaming**  

30 perc mobil és vezetékes alapdíjas hívás és 30 db SMS kedvezmény. 
Csomag tartalma: Felhasználható 61 EU-n kívüli országban hívás fogadásra, az adott országon belüli és  

Magyarország irányába történő hívás indításra, illetve küldött SMS-re 
Érvényesség: 1 nap (24 óra), érvényességi idő lejárta után újra rendelhető. 

Aktiválás díja:  nettó 1.990 Ft 

Vásároljon készüléket akár 0 Ft kezdőrészlettel! 

Készülék beszerzési kedvezmények  

Cége új mobilkészülékeinek beszerzési költségét jelentős mértékben, akár több tízezer forinttal is csökkentheti!  
A kedvezmény feltétele, az adott Hang és Mobilinternet díjcsomag havidíjszintre vállalt 24 hónapos hűségnyilatkozat.  
 

Igénybe vehető árlista: SOHO és Kisvállalati (KKV) Készülék Árlista / KKV akciós ár oszlop 

Aktuális árlista elérhetősége: http://www.telekom.hu/static-ut/sw/file/KKV_arlista.pdf 
 

Belépési díj:  0 Ft/előfizetés 24 hónap előfizetésre vállalt hűség mellett 

  

http://www.telekom.hu/uzleti/szolgaltatasok/multisim
https://www.telekom.hu/uzleti/szolgaltatasok/mobil/mobil-dijcsomagok/vilag-roaming
http://www.telekom.hu/static-ut/sw/file/KKV_arlista.pdf
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CSATLAKOZZON A PARTNERI KONSTRUKCIÓHOZ!  

MOHOSZ BUSINESS - IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK 
Jogosultak köre: Magyar Országos Horgász 

Szövetség - partner cégek és 
egyéni vállalkozók 

Szerződéskötés helye, módja: Telekom üzletben, személyesen 

Előfizető, Számlafizető: Partner cég Jogosultság igazolása: Partneri igazolással 

Előfizetések száma: min. 1db  Keretszerződés időtartama: 2022.09.30-ig 

A jelen tájékoztatóban részletezett díjcsomagok kizárólag a Magyar Országos Horgász Szövetség által kiállított 30 napnál nem régebbi 
Partneri igazolása alapján vehetők igénybe. A Telekom a szerződéskötést egyéb, a mindenkori Üzleti Általános Szerződési Feltételekben 
szabályozott feltételekhez kötheti. A Telekomnál jelenleg érvényes határozott idejű üzleti keretszerződéssel rendelkező cégek csatlakozása 
nem lehetséges. 
 
 
 
 
Általános tájékoztató és hivatkozások 

* EU ország/EU roaming díjzóna: az Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Nagy-Britannia. Az EU országokban roaming 
helyzetben történő méltányos/rendeltetésszerű használat feltételeit az Üzleti ÁSZF 2. számú mellékletének 12.7 pontja tartalmazza.  

** A jelzett szolgáltatást a Magyar Telekom a mindenkori Üzleti ÁSZF-jének 2. számú mellékletében szereplő díjakon és feltételekkel biztosítja. A jelzett díj a jelen szórólap 
készítésekor érvényes Üzleti ÁSZF szerinti. 

Mobilinternet szolgáltatás – Corporate Internet: Névleges letöltési sebesség 4G/LTE hálózaton akár 300 Mbit/s; névleges feltöltési sebesség 4G/LTE hálózaton: akár 50 
Mbit/s. A le- és feltöltési sebesség a díjcsomagtól, a lefedettségtől, a használt mobilkészülék műszaki paramétereitől továbbá a rádiós és forgalmi körülményektől is függ. Az 
LTE-alapú, 3G/HSPA-alapú, 3G-alapú és GPRS-alapú mobilinternet szolgáltatás esetén a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint meghatározott garantált sebesség a 
szolgáltatási területen belül az esetek 100%-ában 0 Mbit/s letöltés, illetve 0 Mbit/s feltöltés irányban. Az egységes definíciók szerint megadott szolgáltatási területre 
vonatkoztatva az esetek 80%-ában: az LTE-alapú mobilinternet szolgáltatással elérhető sebesség legalább 2,00 Mbit/s (letöltés), illetve 0,50 Mbit/s (feltöltés); a 3G/HSPA-
alapú mobilinternet szolgáltatással elérhető sebesség legalább 2,00 Mbps (letöltés), illetve 0,50 Mbps (feltöltés); a 3G- alapú mobilinternet szolgáltatással elérhető sebesség 
legalább 0,50 Mbps (letöltés), illetve 0,10 Mbps (feltöltés); a GPRS alapú mobilinternet szolgáltatással elérhető sebesség legalább 0,03 Mbps (letöltés), illetve 0,008 Mbps 
(feltöltés). A megadott területen a mobilinternet szolgáltatás kültérben és bizonyos esetekben ezen a területen belül az épületekben is igénybe vehető. 

A tájékoztatóban szereplő árak az áfát nem tartalmazzák. A szórólap tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a benne szereplő szolgáltatásokra és díjakra 
vonatkozóan szerződéskötési kötelezettsége egyik félnek sincs. A tájékoztatóban szereplő díjak a Magyar Telekom és a jelen tájékoztató anyag első oldalának fejlécében 
szereplő cég/szervezet közös üzleti titkát képzik, kizárólag a cég/szervezet partnereinek továbbítható, harmadik félnek nem adható tovább! A tájékoztatót és az abban 
szereplő kedvezményeket szigorúan tilos hagyományos és elektronikus újságban, televízióban, rádióban, közösségi internetes oldalakon és fórumokon, illetve a cég / 
szervezet weboldalának felhasználónév és jelszó pár nélkül elérhető részén megjeleníteni. A tájékoztatóban szereplő szolgáltatás csomagok pontos és részletes paramétereit 
és az igénybevételi feltételeket a fejlécben megnevezett cég/szervezet és a Magyar Telekom között létrejött Előfizetői keretszerződés tartalmazza. A tájékoztatóban nem 
szabályozott szolgáltatások és díjak tekintetében a Magyar Telekom mindenkori Üzleti Általános Szerződési Feltételei és ennek Díjszabás melléklete a mérvadó. Ezek 
megtekinthetők üzleteinkben, illetve az alábbi weboldalon: www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf/uzleti 

Jelen tájékoztató készítésének időpontja: 2020.10.10. 
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