CSATLAKOZZON A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
KEDVEZMÉNYES MOBIL FLOTTáJáHOZ!
FLOTTáJáHOZ
A TELEKOM és a MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA új megállapodásának
ak köszönhetıen a Kamarai
Kamara tagoknak
2016. január 18-tól
tól kezdıdıen lehetıségünk van kedvezményes MMK Flotta elıfizetés kötésére.
Kik csatlakozhatnak?
A Magyar Mérnöki Kamara tagjai, akik rendelkeznek a Kamara által kibocsátott kártyával.

Milyen általános elınyökkel jár az MMK Flotta?






Korlátlan 0 Ft-os percdíj flottán belül
belül: Mind a magánszemélyek által igényelhetı MMK Tag díjcsomagok, mind a cégként és
egyéni vállalkozóként igénybe vehetı MMK Partner díjcsomagok korlátlanul 0 Ft
Ft-os
os percdíjon beszélhetnek egymással belföldön.
Változatos díjcsomagok: Mindenki megtalálja az igényeinek megfelelı csomag verziót. Magánszemélyként kétféle, cégként
háromféle díjcsomag közül választhat.
Internet a csomagban: Minden díjcsomag benne foglalt internetet tartalmaz, amelyek igény esetén bıvíthetık nagyobbra.
Csomagjaink túlforgalmazási díj mentesek
mentesek,, így amennyiben túllépi a csomagban fogalt adatforgalmat nincs költség, csak
alacsonyabb sebességen használható a szolg
szolgáltatás.
Egyéb elınyök: másodperc alapú számlázás, nincs kapcsolási díj, ingyenes smsek, kedvezményes készülékvásárlási lehetıség

Milyen módon vehetık igénybe a kedvezményes díjcsomag?
-

-

Magánszemélyként: saját néven szerzıdve az MMK Tag A és B díjcsomagok. Egy tag összesen legfeljebb 3 db kedvezményes
MMK Tag A és B díjcsomagú elıfizetés kötésé
kötésére jogosult. A 3 db elıfizetésbıll 1 db lehet már meglévı Telekom mobil elıfizetés,
a többinek új szerzıdésnek (akár számhordozott más szolgáltatótól
szolgáltatótól) kell lennie.
Cégként vagy egyéni vállalkozóként: MMK Partner A / B / C díjcsomagok választhatók. A szerzıdéskötés feltétele, hogy a cég
aláírója vagy tulajdonosa a MMK tagja legyen. Ezt cégkivonattal szükséges igazolni. Cégként történı szerzıdés esetén nincs
n
maximalizálva a kedvezményes elıfizetések száma.

Hol köthetı meg a szerzıdés a kedvezményes csomagra vonatkozóan?
A Telekom saját és partner üzleteiben. Üzleteink listáját az alábbi weboldalon találja:
http://www.telekom.hu/mobil/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzletkereso

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?
-

-

Magánszemélyként történı csatlakozás esetén
esetén:

Személyi igazolvány + lakcímkártya + valamilyen 1 db egyéb igazolvány (pl. jogosítvány, adókártya)

Magyar Mérnöki Kamara tag kártya
Cégként történı csatlakozás esetén:

Cégkivonat másolat

Aláírási címpéldány
Személyi igazolvány + lakcímkártya


Magyar Mérnöki
ki Kamara tag kártya

Van lehetıség kedvezményes készülékvásárlásra?
Igen. Magánszemélyként a Lakossági
akossági készülék árlista szerint, cégként történı szerzıdés esetén a mindenkori KKV készülék árlista szerinti
áron.
http://www.telekom.hu/static-tmo/sw/file/Akcios_keszulek_arlista_kijelolt_dijcsomagokhoz.pdf
tmo/sw/file/Akcios_keszulek_arlista_kijelolt_dijcsomagokhoz.pdf
Lakossági akciós árlista (Move XS oszlop): http://www.telekom.hu/static
KKV készülék árlista (a feltételeknek megfelelı oszlop): https://www.telekom.hu/static-ut/sw/file/KKV_arlista.pdf
ut/sw/file/KKV_arlista.pdf

Van belépési díj?
Meglévı Telekom elıfizetık díjmentesen válthat
válthatnak
nak az MMK flotta díjcsomagokra, amennyiben jelenlegi szerzıdésük
szerzıdésü ezt lehetıvé teszi. Új
elıfizetıként hőségszerzıdéssel 0 Ft a belépési díj, hőség vállalása nélkül bruttó 5000 Ft.




Melyik MMK tarifát válasszam magánszemélyként?
MMK Tag „A”: alacsonyabb forgalom esetén ajánljuk. A csomaggal korlátlanul 0 Ft-ért hívhatja az MMK díjcsomagok bármelyikét használó
kamara tagokat, családtagokat, cégeket. Ezen felül havi 100 perc belföldi beszélgetést, 200MB internetet és 20 db ingyenes sms-t tartalmaz
a csomag. A csomagban foglalt percek elfogyása után kedvezı nettó 12,5 Ft-os percdíjon beszélhet tovább bármilyen belföldi irányba.
MMK Tag „B”: magasabb forgalom esetén ajánljuk. A csomaggal korlátlanul 0 Ft-ért hívhatja az MMK díjcsomagok bármelyikét használó
kamara tagokat, családtagokat, cégeket. Ezen felül havi 250 perc belföldi beszélgetést, 200MB internetet és 50 db ingyenes sms-t tartalmaz
a csomag. A csomagban foglalt percek elfogyása után kedvezı nettó 9,5 Ft-os percdíjon beszélhet tovább bármilyen belföldi irányba.
NetPlusz csomagok MMK Tag tarifák mellé: amennyiben Önnek nem elegendı a csomagokban foglalt 200MB internet, úgy válasszon
NetPlusz kiegészítı internet csomagjaink közül, amelyekkel tovább növelheti havi internet keretét.

Melyik MMK tarifát válasszam cégként vagy egyéni vállalkozóként?
MMK Partner „A”: alacsonyabb forgalom esetén ajánljuk. A csomaggal korlátlanul 0 Ft-ért hívhatja az MMK díjcsomagok bármelyikét
használó kollégát, kamarai tagokat, családtagokat, cégeket. Ezen felül havi 100 perc belföldi beszélgetést, 100MB internetet és 20 db
ingyenes sms-t tartalmaz a csomag. A csomagban foglalt percek elfogyása után kedvezı nettó 9,9 Ft-os percdíjon beszélhet tovább
bármilyen belföldi irányba.
MMK Partner „B”: átlagosnál forgalom esetén ajánljuk. A csomaggal korlátlanul 0 Ft-ért hívhatja az összes magyarországi Telekom mobil
elfizetıt (közel 5 millió SIM kártya!). Ezen felül havi 200 perc belföldi beszélgetést biztosítunk más belföldi mobil és vezetékes irányok,
500MB internetet és 20 db ingyenes sms-t tartalmaz a csomag. A csomagban foglalt percek elfogyása után nagyon kedvezı nettó 7,5 Ft-os
percdíjon beszélhet tovább az egyéb belföldi irányokba.
MMK Partner „C”: A tarifa választásával korlátlanul 0 Ft-ért telefonhat és smsezhet az belföldi mobil és vezetékes irányba. A csomag
alapban 500 MB belföldi internetet tartalmaz, amely igény esetén váltható nagyobbra is. A csomag használói 25% kedvezményt kapnak a
Nemzetközi irányú hívások díjából, illetve 15% kedvezmény a roaming hívásfogadás és hívásindítás díjaiból.
Üzleti Mobilnetek MMK Partner tarifák mellé: amennyiben az adott kollégának nem elegendı a csomagokban internet, úgy válasszon
Üzleti Mobilnet internet csomagjaink közül az igényeinek megfelelıt 1, 2, 7, 12 vagy akár 25 GB méretőt.
Tandem SIM: kérjen MMK Partner A/B/C elıfizetése mellé Tandem SIM-et, így az elıfizetésen lévı internet csomagot 2 helyen egyszerre
használni, például tabletjében vagy USB modemben.

Mi a teendı amennyiben másik szolgáltatótól hozná számát?
1.

2.

Gyızıdjön meg róla, hogy jelenlegi szolgáltatójánál nincs-e elı hőségszerzıdése, nyilvántartott adatai helyesek-e, illetve, hogy
nincs-e lejárt tartozása. A számhordozás feltételei:
az új szolgáltatóval a jelenlegi szolgáltatónál nyilvántartott adatokkal tud szerzıdést kötni (mindennek egyeznie kell)
az átadó szolgáltató fele nem lehet 30 napnál régebben lejárt tartozása
Amennyiben a fentiek adottak, úgy nincs más dolga, mint szerzıdést kötni számhordozással egy Telekom üzletben.
Szerzıdéskötéskor kap egy új SIM kártyát a saját telefonszámával, illetve a kolléga tájékoztatja a számhordozás idıpontjáról.

Meddig használhatom a kedvezményes MMK díjcsomagokat?
A díjcsomagok mindaddig használhatók a kedvezményes feltételekkel, amíg a kedvezményt igénybevevı személy a Magyar Mőszaki
Kamara tagja, de legkésıbb az MMK és a Telekom közötti megállapodás lejáratáig, vagyis 2018. január 31-ig. Amennyiben a megállapodás
meghosszabbításra kerül, úgy természetesen tovább is az új feltételek szerint.

Mennyibe kerülnek az egyéb szolgáltatások?
Egyéb, az MMK Flotta díjcsomagok keretében nem szabályozott szolgáltatások díjazása a Telekom mindenkori Üzleti Általános Szerzési
Feltételeiben szereplı módon kerül számlázásra.
Ezek elérhetısége: https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf

Hol tudom ügyeimet intézni?
Személyesen:
Telefonon:
Interneten:

Telekom saját és partner üzleteiben
Magánszemélyként: 1430
www.telekom.hu

Üzleti ügyfélként: 1435

Üdvözlettel,
Telekom

A tájékoztatóban szereplı díjak nettó díjak forintban, kivéve ahol ez nincs máshogy jelölve. A tájékoztatóban szereplı díjak a Magyar Telekom a fent nevezett cég közös üzleti titkát
képzik, harmadik félnek nem adható tovább, nem publikálhatók nyilvános helyen, pl. internet, televízió, újságok. A fenti árak tájékoztató jellegő, szerzıdéskötési kötelezettsége a
fenti díjakra egyik félnek sincs. A szerzıdés pontos és részletes paramétereit, az árakat, díjakat az Elıfizetıi keretszerzıdés tartalmazza. A fentiekben nem szabályozott
szolgáltatások és díjak tekintetében a Magyar Telekom mindenkori Üzleti Általános Szerzıdési Feltételei a mérvadóak. Ezek megtekinthetıek üzleteinkben illetve az alábbi internet
címen: www.telekom.hu/szolgaltatasok/aszf

