Tisztelt Telenor dolgozói flotta előfizetést használók!
Az évekkel ezelőtt megkötött flotta keretszerződés mára elavult, ügyintézése kapcsolattartókon
keresztül nehézkes volt, így teljes átalakítását határoztuk el.
A Telenor a korábbi dolgozói előfizetések használóinak 2019. 06.15-tól 2019.09.15-ig
biztosítja az új dolgozói programba való átlépést, melynek feltétele a kötelezettségek (számlák)
rendezése. Egy dolgozó összesen 6 darab előfizetést vehet át a régi előfizetésekből.

Havi előfizetési díj (bruttó)
A mobil szolgáltatás havidíjának mértéke 1270 Ft.* (E-komfort csomag esetén)
Kötelező havi adatforgalmi előfizetés (800 MB) 1046 Ft
Választható nagyobb havi adatforgalmi előfizetések:
1,5 GB 1339 Ft;
3 GB 1873 Ft;
10 GB 3472 Ft;
(1046 Ft helyett)
Az előfizetett keret felhasználása után túlhasználati díj nincs, belföldön lassítják, külföldön
pedig leállítják az adatforgalmat.
Ez összesen minimum 2316 Ft havi előfizetési díj.
1270 Ft a belföldi forgalomban lebeszélhető (kb. két óra húsz perc)
Csoporthívás havidíja: 0 Ft/előfizetés
Akinek nincs lehetősége E-komfort csomagra, és levélben kér számlát, az 300 Ft havi
többletköltséget jelent.
Percdíjak belföldi forgalomban (Hívásirány és időszak)
(Ft/perc)
Hálózaton belüli hívási díja
8,89 Ft
Csoporthívás
0 Ft
Kiterjesztett csoporthívás
8,89 Ft
Belföldi vezetékes hívás
8,89 Ft
Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás, valamint 1. 8,89 Ft
roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1.
roaming díjzónába indított hívások esetén
Hangposta hívás
8,89 Ft
SMS-díjak
SMS díj/db
Hálózaton belül
25, 40 Ft
belföldi más mobil hálózatban, valamint 1. roaming díjzónából 33, 02 Ft
Magyarország bármely hálózatába és 1. roaming díjzónába
indított hívások esetén
Minden hónapban az első 40 db belföldről indított, belföldi hálózatba irányuló, nem emelt díjas
SMS küldése díjmentes.
Minden, az új flottába jelentkező eddigi felhasználónk egy átírási nyilatkozatot kap, amivel a
Telenor kirendeltségeihez és partner hálózatához fordulhat, ahol az engedély beazonosítása
alapján, az „Előfizetői Nyilatkozat” aláírását követően az előfizetés átírása megtörténhet. Az
engedélyek a kiállítástól számított 30 napig érvényesek.
Az átírás megkönnyítésére a Telenor két napra kihelyezett ügyintézést biztosít iskolánkban
Vépen. Ennek időpontjai: június 27. csütörtök 9 – 17 óra és június 28. péntek 10 – 16 óra
Szolgáltató (Telenor) 2019. 09.16 és 2019.10.15 között megszünteti azon dolgozói
előfizetéseket, melyeket 2019. 09.15-ig nem írtak át az új programba.

