ÚJ KEDVEZMÉNYES
AJÁNLAT
ÚJSÁGÍRÓK RÉSZÉRE

ÉTEL
IGÉNYBEV EMÉLYKÉNT
MAGÁNSZ GKÉNT
MÚOSZ TA
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Önnek a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagjaként lehetősége van a Magyar Telekom kedvezményes
ajánlatait igénybe vennie.

1. Ú
 JSÁGÍRÓKNAK SZÓLÓ KEDVEZMÉNYES AJÁNLATUNK
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK DÍJAZÁSA
NETTÓ ÁRAK
Havi alapdíj

„TAGI-A” DÍJCSOMAG

„TAGI-B” DÍJCSOMAG

2200 Ft/SIM

8000 Ft/SIM

Telemátrix csomag

0 Ft

HAVI ALAPDÍJBAN FOGLALT SZOLGÁLTATÁSOK (SIM/HÓ)
Lebeszélhetőség belföldön és EU roaming helyzetben1 belföldi irányokba

1700 Ft

korlátlan

0 Ft-os MÚOSZ flottán belüli percek

korlátlan

korlátlan

500 MB

1 GB

MÚOSZ flottán belül

0 Ft

0 Ft

Telekom mobil és belföldi vezetékes irányokba

9 Ft

0 Ft

Belföldi más mobil irányba

11 Ft

0 Ft

Hangposta

11 Ft

0 Ft

14 Ft

0 Ft

1,57 Ft helyett
0 Ft/hívás

1,57 Ft helyett
0 Ft/hívás

1mp

1mp

Mobilinternet belföldön és az EU-ban

1, 2

ALAPDÍJAS HÍVÁSOK PERCDÍJAI BELFÖLDÖN (FT/PERC)3

SMS KÜLDÉS (FT/DB)
SMS küldés minden belföldi mobil irányba
EGYÉB PARAMÉTEREK ÉS DÍJAK
Kapcsolási díj
Hívások számlázási egysége

Európai Unió országai és azok külbirtokai, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia. A Magyarországról EU országba indított hívások és küldött
SMS-ek nemzetközi hívásnak/SMS-nek minősülnek.
2
A kínált le-/feltöltési sebesség 300/50 Mbit/s, a garantált sebesség 0 Mbit/s. Túlforgalmazás esetén a sebesség 0 kbit/s, vagyis a szolgáltatás
leállításra kerül. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, válasszon a NET adatbővítő opciók közül!
3
Az adott díjak időszaktól függetlenül érvényesek, kivéve a Hangposta percdíja, ami csúcsidőn kívül 0 Ft/perc.
1

A táblázatban feltüntetett nettó árak nem tartalmazzák a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó ÁFÁ-t, melynek mértéke hang szolgáltatás esetén 27 %, mobilinternet szolgáltatás esetén 5 %.

KÉSZÜLÉKVÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
A mindenkori lakossági akciós árlista szerinti készülékárak érvényesek.

OTTHONI INTERNETKEDVEZMÉNY
A Telekom az otthoni internetszolgáltatásra vonatkozó díjcsomagok havi díjából 20%-os kedvezményt biztosít azon MÚOSZ tagoknak, akik az
adott szolgáltatásra 1 éves határozott tartamú szerződést kötnek.
A kedvezmény kizárólag az Otthoni Internet Start, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 díjcsomagokra érvényes.
Más díjcsomagok havidíjára, forgalmi díjára, vagy kiegészítő díjcsomagokra, opciókra a kedvezmény nem vonatkozik, illetve az egyéb díjkedvezményt biztosító akciós és speciális ajánlatokkal nem vonható
össze. Egy tag maximum 1 db kedvezményes otthoni szolgáltatás igénybevételére jogosult. A kedvezményt a Magyar Telekom az aktiválástól számított 1 évig biztosítja. A kedvezmény újbóli igénybevételére
abban az esetben van lehetőség amennyiben az Előfizető továbbra is igazolni tudja a tagságát az adott szervezethez és a Keretszerződés hatálya és a kedvezmény biztosításának a kötelezettsége a Magyar
Telekom részéről továbbra is fennáll. A kedvezményt azon új előfizetők részére biztosítjuk, akik új, határozott tartamú szerződést kötnek otthoni internet szolgáltatásra, vagy azon meglévő Magyar Telekom
előfizetőknek, akik új határozott tartamú szerződést kötnek a fenti díjcsomagok egyikére.

2. IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK
A MÚOSZ tag,
¦ az előfizetés elő- és számlafizetője is egyben,
¦ a kedvezményre való jogosultságát MÚOSZ igazolvánnyal és személyi okmányokkal köteles igazolni (személyi igazolvány és 1 db egyéb okmány
pl. jogosítvány, TAJ kártya, adókártya),
¦ legfeljebb 3 db kedvezményes mobil előfizetés igénybevételére jogosult, amelyből maximum 1 db lehet meglévő Telekom havi díjas előfizetés vagy
Domino feltöltőkártyás szolgáltatás.
A Telekom a havi telefon- és internet számlákat a MÚOSZ tag nevére és címére postázza. A vásárláskor kiállítandó számla MÚOSZ tag nevét és
adatait tartalmazza. A kedvezményes díjcsomag a Magyar Újságírók Országos Szövetsége és a Magyar Telekom Előfizetői keretszerződésének hatálya, illetve az újságírónak a MÚOSZ-szal fennálló tagsági viszonya alatt vehető igénybe.

3. ÜGYINTÉZÉS
HOGYAN ÉS HOL VEHETŐK IGÉNYBE A KEDVEZMÉNYEK?
Kérjük, az ügyintézéshez feltétlenül vigye magával az alábbi dokumentumokat:
¦ Személyi okmányok
A jogosultság igazolásához szükséges a személyi igazolvány és 1 db egyéb okmány (pl. jogosítvány, TAJ kártya, adókártya)
¦ Érvényes MÚOSZ igazolvány
¦ Meglévő MÚOSZ tagi ajánlattal igénybe vett előfizetés esetében az 5 számjegyű előfizetői jelszó, amellyel gördülékenyebbé tehető az ügyintézés.
Magánszemélyek részére:
Üzleteink:		
https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso
Telefonos ügyfélszolgálat:		
1414
E-mail: 		
https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/internetes/online-uzenet
Postacím: 		
Magyar Telekom Nyrt. Lakossági Szolgáltatások Üzletág, 1117 Budapest, Kaposvár utca 5-7.
Megjegyzés:
Amennyiben a MÚOSZ tag tagsági viszonya (jogosultsága) megszűnik, a Telekom – az esetleges számlatartozás befizetése után - az előfizetés díjcsomagját a volt MÚOSZ tag által választott
publikus díjcsomagra módosítja. Amennyiben a MÚOSZ tag e tárgyban nem rendelkezik, úgy a Telekom díjcsomagját a legalacsonyabb havi díjú lakossági mobildíjcsomagra váltja.

4. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK
Hogyan tudom a régi készülékemet újra cserélni?
A kedvezményes készülék csere lehetőségéről, illetve az ebben a konstrukcióban érvényes készülékárakról ügyfélszolgálatunkon
érdeklődhet. A készülék csere alapfeltétele, hogy meglévő előfizetésén ne legyen korábbi készülékhűségre vonatkozó kötelezettség.

