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TISZTELT HÖLGYEM/URAM!
Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önt, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság – a továbbiakban KEF –
2017. február 6-án megkötötte a „Kormányzati hangalapú
csomagokra” vonatkozó keretmegállapodást a Magyar Telekommal a „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016”
tárgyú közbeszerzési eljárásban.
A megkötött keret-megállapodás értelmében lehetővé vált,
hogy a megállapodás hatálya alá tartozó szervezetek (Kötelezettek és Önként csatlakozók) igénybe vehessék csomagajánlatainkat és élvezzék a Magyar Telekom szolgáltatások
nyújtotta előnyöket. A teljes érintetti kör jogszerűen és érvényesen köthet szerződést a KEF eljárásában nyertes ajánlattevővel, a Magyar Telekommal a megállapodásban foglalt szolgáltatások teljes körére vonatkozóan.
Kiemelten fontos számunkra Ügyfeleink elégedettsége, ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük hálózatunkat és termékportfoliónkat, hogy azok minden szempontból megfeleljenek
a legmagasabb elvárásoknak is.

Kérjük, hogy ismerkedjen meg új, részletes ajánlatunkkal!

Üdvözlettel:
Lakatos Péter Pál

Magyar Telekom Nyrt.
kis- és középvállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettes
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1. KORMÁNYZATI HANGALAPÚ CSOMAG-AJÁNLATAINK
Az ajánlatban feltüntetett díjak nettó díjak.

FLOTTA

ALAP

EMELT

KORLÁTLAN

189 Ft

289 Ft

424 Ft

989 Ft

–

100%

100%

–

Belföldi mobil irányú hívás percdíja

2,70 Ft

2,70 Ft

2,70 Ft

0 Ft

Belföldi vezetékes irányú hívás percdíja

0,01 Ft

0,01 Ft

0,01 Ft

0 Ft

Belföldi SMS díj2 (/db)

0,01 Ft

0,01 Ft

0,01 Ft

0 Ft

–

–

1 GB

1 GB

További adatcsomag (5GB) havidíja3

439 Ft

439 Ft

439 Ft

439 Ft

Roaming forgalmi díj kedvezmény EU-n belül

100%

100%

100%

100%

Roaming forgalmi díj kedvezmény EU-n kívül

95%

95%

95%

95%

ÜÁSZF szolgáltatásokból díjkedvezmény (kivéve Roaming)

80%

80%

80%

80%

Csomag havidíja1
Havidíj lebeszélhetőség

Csomagban foglalt adatforgalom

1
2
3

A csomag havidíja tartalmazza a Telemátrix (csoporton belüli ingyenes hívások) szolgáltatás havidíját is. A számlázás másodperc alapú.
Az Alap és az Emelt csomag 50 db díjmentes SMS-t tartalmaz.
Adatmennyiség elfogyása után 128 kbit/s sávszélesség szűkítéssel. Adatcsomag (5GB) leforgalmazása esetén túlforgalmazás kérhető.

Fenti csomagokat a KEF Kötelezettek és az Önként csatlakozók is igénybe vehetik!

2. KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSAINK
MICROSOFT OFFICE 365
A Microsoft Office 365 olyan felhőalapú megoldás, amely hatékony együttműködést tesz lehetővé kollégáival,
ügyfeleivel, partnereivel; használatával nemcsak dokumentumok egyidőben történő szerkesztésére, megosztására nyílik lehetőség, hanem online konferenciák megtartására is. Az üzleti levelezés, naptár, dokumentumok,
Word-, Excel-, PowerPoint-fájlok, bárhol, bármikor, bármilyen eszközön – mobileszközön, asztali számítógépen –
naprakészen elérhetőek, a szolgáltatásfrissítés is automatikusan történik.

VOICECENTER
A VoiceCenter híváskezelő rendszer a hívást a központi telefonszámon fogadja, majd a hívó menürendszerben való
választása alapján irányítja a hívásokat szövegbemondásra és/vagy az illetékes kollégához, így gyorsan és hatékonyan kezelheti az ügyfelek, partnerek kéréseit. A kollégák mobil és vezetékes hívószámait egyaránt bevonhatja.

HAVIDÍJAS KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁS
A készülékbiztosítás az ACE European Group Limited és a Magyar Telekom által nyújtott biztosítás, amellyel a
biztosított mobiltelefont ért jogos káresemény esetén a készülék javításáról vagy cseréjéről a Biztosító Szervizpartnere gondoskodik. Jogos kárigény esetén a Biztosító megtéríti Ön helyett a mobiltelefonja javításának, vagy
ha a javítás nem lehetséges, cseréjének önrésszel csökkentett költségét.

Részletesebb információkért kérjük, kattintson a szolgáltatás dobozokra!
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3. DOLGOZÓI FLOTTA AJÁNLATUNK
Az ajánlatban feltüntetett díjak (a készülékvásárlási kedvezmény kivételével) nettó díjak.

KEF DOLGOZÓI
500 MB1

KEF DOLGOZÓI
4 GB

1 500 Ft

9 295 Ft

Havidíj lebeszélhetőség

100%

–

Telemátrix (csoporton belüli ingyenes hívások) szolgáltatás havidíja

300 Ft

0 Ft

Belföldi hívások percdíja

11 Ft

0 Ft

Belföldi SMS díja (/db)

11 Ft

0 Ft

500 MB

4 GB

1 200 Ft

7 327 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Csomag havidíja

Csomagban foglalt adatforgalom
További kedvezmények MAGENTA1 csomaggal
rendelkező előfizetőink számára
Kedvezményes havidíj2
Készülékvásárlási kedvezmény (bruttó)
Vezetékes lakossági szolgáltatásokra vonatkozó havidíj kedvezmény
1
2

Extra Magenta1 kedvezmény
a 25%-os Telekom kedvezményen túl

A számlázás másodperc alapú.
Amennyiben a dolgozói flotta mobil előfizetése Magenta1 kedvezmény-csomaghoz kapcsolódik, akkor az itt feltüntetett kedvezményes havidíjakkal veheti igénybe a KEF Dolgozói csomagokat.

Egy dolgozó által igénybe vehető előfizetések maximális száma 5 db, melyből 2 db lehet
meglévő Magyar Telekom lakossági havidíjas előfizetés! A Dominó csomagokról történő
átváltás új előfizetésnek minősül.
A Magenta1-es készülékkedvezményt már tartalmazó készülékárlistánkat az alábbi linken találja.
A készülékkedvezmény igénybevételéhez új szolgáltatással kell Magenta 1 előfizetővé válni
(akár mobil akár vezetékes oldalon), két éves szerződéssel.
A Dolgozói Flotta ajánlatunkkal kapcsolatban a következő ingyenesen hívható telefonszámon
érdeklődhet: 06-80-630-073
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4. KAPCSOLÓDÓ LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSAINK
HAVIDÍJAS KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁS
Megsérült vagy elromlott mobilkészüléke? Szolgáltatásunk igénybevételével a mobiltelefont ért jogos káresemény
esetén a készülék javításáról vagy cseréjéről a Biztosító Szervizpartnere gondoskodik.

HAVONTA MEGÚJULÓ FORGALOMBŐVÍTŐ INTERNETCSOMAGOK
A havonta megújuló forgalombővítő opciókkal bővítheti jelenlegi, mobilinternetet is tartalmazó csomagjának adatmennyiségét. Az opcióban foglalt adatforgalom hozzáadódik a díjcsomagban foglalt adatmennyiséghez.

ESETI FORGALOMBŐVÍTŐ ADAT OPCIÓK
Amennyiben felhasználta a mobilinternetet is tartalmazó csomagjában foglalt adatmennyiséget, az eseti forgalombővítő opciókkal további adatmennyiséget vásárolhat.

MAGENTA1 KEDVEZMÉNYCSOMAG
Mobil, TV-, internet- és telefonszolgáltatás együtt, egy kézből, kedvezményesen! Ez a MAGENTA1, mellyel bármikor
élvezheti a kapcsolattartás és szórakozás nyújtotta korlátlan élményeket.

Fenti kapcsolódó lakossági szolgáltatások a Dolgozói Flottához vehetők igénybe.
Részletesebb információkért kérjük, kattintson a szolgáltatás dobozokra!
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5. EGYÉB FELTÉTELEK
Az ajánlat 1. pontjában szereplő kedvezmények és szolgáltatások igénybevételének
további feltételeit a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által TED 2016/S 122-218457;
KÉ-7094/2016 szám alatt „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyban lebonyolított eljárás eredményeképpen 2017. 02. 06. napján létrejött keretmegállapodás (KM száma:
KM01KGSM16), illetve az ennek részét képező Szolgáltatási szerződés tartalmazza.
További szolgáltatásaink vonatkozásában kérem, hogy forduljanak Hozzám bizalommal!
Az ajánlatban szereplő kedvezményeket a KEF keretmegállapodáshoz csatlakozó Kötelezett
és Önként csatlakozó intézményeknek és cégeknek 2020. 05. 06-ig szóló szerződés keretében biztosítjuk.
Amennyiben a részleteket illetően további kérdésük merülne fel, azok pontosítására személyes
konzultáció keretében is állok rendelkezésükre.

Budapest, 2017. április 13.

Üdvözlettel:
Pátrik Zsolt
Magyar Telekom Nyrt.
értékesítési menedzser
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