
Budapest, 2014. szeptember 11.  

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS 

TEENDŐKRŐL! 

A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési 

szolgáltatás nyújtása, igénybevétele kapcsán. A Szolgáltatási Szerződés hatályba lépését 

megelőzően létrejött dolgozói (úgynevezett „flottás”) szerződés szerinti előfizetéseket 

jelen Szolgáltatási Szerződés feltételei alá sorolják, és ennek érdekében a Partner 

Dolgozói az előfizetéseket nevükre átírják.  

 

2.1. Szolgáltató a korábbi dolgozói programban részt vevő aktív előfizetések 

vonatkozásában a jelen Szolgáltatási Szerződés hatályba lépését követően biztosítja az új 

dolgozói programba való átlépést, melynek feltétele az ezen előfizetésekkel kapcsolatos, 

az előző dolgozói programból származó kötelezettségek rendezése. A MASZ 

2014.09.30.-án megszünteti azon dolgozói előfizetéseket, melyeket 2014.09.25.-ig 

nem írtak át a dolgozók az új programba és esetleges tartozásukat nem rendezték. 

 

2.2. A Felek ugyanakkor rögzítik, hogy Partner azon Dolgozói, akik jelen 

Szolgáltatási Szerződés hatálybalépését követően kívánnak előfizetői szerződést kötni, 

vagy készüléket vásárolni, már csak a jelen Szolgáltatási Szerződés feltételei szerint 

tehetik azt meg, ha a korábbi programban részt vettek, akkor a jelenlegire kell átírniuk. 

HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ 

A mobil szolgáltatás havidíjának mértéke 2540 Ft  

A Szolgáltató a havi előfizetési díjból az azonos ügyfélszámon lévő előfizetések száma 

alapján 2540 Ft mértékéig díjmentes beszélgetést biztosít a belföldi beszélgetési 

forgalomból az alap percdíjakon számolva. A kedvezmény az előfizetések között nem 

vonható össze és nem vihető át a következő hónapra, illetve a következő számlazárási 

ciklusra. A havidíj teljes összege minden esetben kiszámlázásra kerül. 

3.6. Csoporthívás 

Az azonos ügyfélszám alatt lévő dolgozói programos előfizetések illetve az üzleti és 

dolgozói előfizetések, belföldön bármely időszakban, előfizetésenként 0 Ft-os percdíjon 

hívhatják egymást. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a 

Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe. 

Csoporthívás havidíja: 254 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási szerződés 

alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.  

 

Kiterjesztett csoporthívás 

Az eltérő ügyfélszám alatt lévő dolgozói programos előfizetések illetve az üzleti és 

dolgozói előfizetések belföldön bármely időszakban, előfizetésenként 0 Ft-os percdíjon 

hívhatják egymást. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak a 

Szolgáltató hálózatán belüli belföldi hanghívásokra vehető igénybe  

Kiterjesztett csoporthívás havidíja: 254 Ft/előfizetés, mely minden jelen Szolgáltatási 

szerződés alapján létrejövő előfizetés számára kötelezően megrendelendő.  

3.7. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HAVIDÍJ-MENTES    

SZOLGÁLTATÁSOK   



 

 Hívástartás 

 Hívásvárakoztatás 

 Hívásátirányítás 

 Konferenciahívás 

 Hangposta  

 Hívófél-azonosítás 

 Hívószámküldés-tiltás 

 Info SMS 

 Foglaltságjelzés 

 Telenor Online 

 Tudakozó titkosítás 

 

SMS-díjak 

Minden hónapban 20 db belföldről indított, belföldi hálózatba irányuló, nem emelt díjas 

SMS küldése díjmentes. 

 

Irány  SMS díj/db 

Hálózaton belül 34,25 

T-Mobile hálózatba 34,25 

Vodafone hálózatba 34,25 

 

A Nemzetközi hálózatba irányuló SMS-ek díját a Szolgáltató mindenkor hatályos 

Általános Szerződési Feltételei tartalmazza. 

 

3.8. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT EXKLUZÍV PERCDÍJAK BELFÖLDI 

HÍVÁSOKRA 

 

Hívásirány és időszak 
Forgalmi díj 

(Ft/perc) 

Hálózaton belüli hívási díja  

      Csúcsidőben 12,70 Ft 

      Csúcsidőn kívül 12,70 Ft 

      Hétvégén 12,70 Ft 

Csoporthívás  

      Csúcsidőben 0,00 Ft 

      Csúcsidőn kívül 0,00 Ft 

      Hétvégén 0,00 Ft 

Kiterjesztett csoporthívás  

      Csúcsidőben 0,00 Ft 

      Csúcsidőn kívül 0,00 Ft 

      Hétvégén 0,00 Ft 

Belföldi vezetékes hívás  

      Csúcsidőben 12,70 Ft 

      Csúcsidőn kívül 12,70 Ft 

      Hétvégén 12,70 Ft 

Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás  

      Csúcsidőben 12,70 Ft 

      Csúcsidőn kívül 12,70 Ft 

      Hétvégén 12,70 Ft 

Hangposta hívás  

      Csúcsidőben 12,70 Ft 

      Csúcsidőn kívül 12,70 Ft 



      Hétvégén 12,70 Ft 

Hálózaton belüli, belföldi vezetékes hálózatba, ill. más mobil hálózatba 

irányuló hívásátirányítás 

      Csúcsidőben 12,70 Ft 

      Csúcsidőn kívül 12,70 Ft 

      Hétvégén 12,70 Ft 

 

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

megkezdett egység díjköteles. Árak az ÁFÁ-t TARTALMAZZÁK.  

 

3.9. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT MBI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Csomag neve 

Havidíjban 

foglalt keret 

(MB) 

Forgalmi díj a 

havidíjban foglalt 

keret elhasználása 

után (nettó 

Forintban) 

Listaár 

bruttó 

Ajánlati 

ár bruttó 

Dolgozói Mobil 

Online 100 MB 100 (1) 0 Ft/MB 999 Ft 900 Ft 

Dolgozói Mobil 

Online 200 MB 200 (1) 0 Ft/MB 1 299 Ft 1 100 Ft 

Dolgozói Mobil 

Online 400 MB 400 (1) 0 Ft/MB 1 799 Ft 1 450 Ft 

Dolgozói Mobil 

Online 800 MB 800 (1) 0 Ft/MB 2 299 Ft 1 750 Ft 

Dolgozói Mobil 

Online 1,5 GB  1 600 (1) 0 Ft/MB 2 699 Ft 1 900 Ft 

Dolgozói Mobil 

Online 3 GB 3072(1) 0 Ft/MB 3 499 Ft 2 300 Ft 

Dolgozói Hipernet 

21 

korlátlan 

böngészés és e-

mailezés 

belföldön, minden 

egyéb típusra 

10 240 (2) 0 Ft/MB 5 999 Ft 3 600 Ft 
(1) A megjelölt tarifacsomagok havidíjában foglalt forgalmi keret felhasználása után a 

túlhasználati díj 0 Ft/MB, ugyanakkor a Telenor a forgalmi sebességet 64/64 Kbit/sec 

le/feltöltési sebességre lassítja 
(2)  Belföldön korlátlan e-mailezés és böngészés szolgáltatás: kizárólag 2 éves 

hűségnyilatkozat aláírása esetén érvényes és ebben az esetben nem terheli a szolgáltatás 

csomagba foglalt adatforgalmi keretet. 1 éves hűségnyilatkozás aláírása esetén 

kiegészítő opcióként megvásárolható 

 

A havidíjba foglalt adatforgalmi keret, illetve a szolgáltatásba foglalt maximális le- és 

feltöltési sebesség kizárólag belföldi, a Telenor hálózatán keresztüli használat esetén 

érvényes, nem vihető át a következő hónapra, elérése után az elérhető maximális le- és 

feltöltési sebesség 64/64 kbps, túlforgalmazási díj 0 Ft. 

 

Az adatforgalmi keret felhasználásáról a szolgáltatás csomagba épített adatmennyiség 

80- és 100%-ának elérése esetén értesítő SMS-t küldünk. A teljes havi díjtétellel arányos 

tört havi díj kerül kiszámlázásra a megrendeléstől a számlazárásig tartó időszakra. Az 

ajánlat más kedvezményes ajánlattal nem vonható össze. 



A forgalom mérésének egysége 0,1 MB. A szolgáltatás csomagokban az online (korábban 

WAP) APN nem elérhető. 

 

4.2. A Felek rögzítik, hogy a Dolgozó – a 4.3. pontban foglalt kivétellel - legfeljebb 5 

db előfizetést vehet igénybe, ebből maximum 1 db lehet meglévő Telenor havi díjas 

előfizetés, vagy prepaid kártya, a többinek új előfizetésnek kell lennie. A számhordozás 

új előfizetésnek minősül. 

 

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE ÉS A KEDVEZMÉNY MEGSZŰNÉSE 

 5.2. Az előfizetést ezentúl mindenki a saját nevében köti meg, előfizetőnek a 

kedvezményes előfizetés, előfizetések vonatkozásában Ön minősül. A Magyar Atlétikai 

Szövetséget, a jelen Szolgáltatási Szerződés aláírását követően kötött, új előfizetések 

tekintetében semmiféle anyagi felelősség nem terheli. 

5.3. Annak az előfizetőnek, akinek a Szolgáltató nemfizetés, vagy egyéb 

szerződésszegés miatt szerződését korábban megszüntette, Szolgáltató nem köteles 

újból kedvezményes előfizetést biztosítani, a Magyar Atlétikai Szövetség által kiállított új 

engedély birtokában sem. 

5.4. A Felek megállapodnak, hogy a kedvezményes előfizetés a Dolgozókat a jelen 

Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt, és kizárólag a Magyar Atlétikai Szövetséghez 

kapcsolódó munkavégzésük fennállása alatt illeti meg.  

5.5. A flotta tag az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Magyar Atlétikai Szövetséghez kapcsolódó munkavégzésének megszűnésétől 

számított 30 napon belül előfizetését/előfizetéseit átváltja Telenor valamely publikus 

lakossági számlás díjcsomagjára. Amennyiben a 30 napos határidőig az átváltás nem 

történik meg, a Szolgáltató jogosulttá válik a dolgozói kedvezményes előfizetéseket a 

legalacsonyabb havidíjú lakossági számlás publikus díjcsomagra váltani. Ezt követően a 

Dolgozókkal megkötött előfizetői szerződésekre a Szolgáltató Általános Szerződési 

Feltételei lesznek irányadóak.  

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK 

8.1. A Szolgáltató a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról havonta, 

ügyfélszámonként legalább egy darab számlát állít ki a Dolgozó részére, melyen az adott 

ügyfélszám alatt az ahhoz/azokhoz tartozó összes előfizetés havidíjának, valamint 

forgalmának összesített kiszámlázása megtörténik. Szolgáltató a havi forgalmi számlát a 

Dolgozó által az előfizetői szerződésben megadott számlaküldési címre küldi meg. 

 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 Jelen Szolgáltatási Szerződés felmondása vagy megszűnése, vagy ilyen tartalmú 

módosítása esetén a jelen Szolgáltatási Szerződés által biztosított kedvezmények a 

szerződés megszűnésének, módosulásának időpontjával megszűnnek. A Dolgozó az 

előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az 

esetben a szerződés megszűnésétől, módosulásától számított 30 napon belül 

előfizetését/előfizetéseit átváltja Telenor valamely publikus lakossági számlás 

díjcsomagjára. Amennyiben a 30 napos határidőig az átváltás nem történik meg, a 

Szolgáltató jogosulttá válik a dolgozói kedvezményes előfizetéseket a legalacsonyabb 

havidíjú publikus lakossági számlás díjcsomagra váltani. Ezt követően a Dolgozókkal 

megkötött előfizetői szerződésekre a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei lesznek 

irányadóak.  



MI A TEENDŐM: 

 

1, Megtartom a számom/számaim, kérem, hogy az új tarifába léphessek 

2, Nem kívánok az új tarifába belépni, kérem a számom/számaim kiengedését a 

flottából 

3, Új előfizetést/előfizetéseket kívánok rendelni 

 

E három lehetőség kiválasztását követően, küldje meg az alábbi adatait: 

 telefonszám 

 neve,  

 anyja neve,  

 születési dátum, hely, 

 személyi igazolvány szám,  

 adókártya szám,  

 lakcím,  

 számlaküldési cím 

a mobilforce@mobilforce.hu e-mail címre, majd kollégánk fel fogja venni Önnel 

a kapcsolatot. 

 

 

KÖSZÖNJÜK! 

 

mailto:mobilforce@mobilforce.hu

