
*A dolgozói Mobil Online szolgáltatás havidíjába foglalt adatforgalmi keret, illetve 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 32/32 kbps, túlforgalmazási díj 0 Ft. A forgalmi és számlázási egység 0,01 MB.

Az e-DM-ben feltüntetett árak az áfát tartalmazzák. Egy MAPLÉSZ szakszervezeti tag legfeljebb hat dolgozói előfizetést vásárolhat. A 
minőségi mutató jogszabály szerinti meghatározása: a kínált sávszélesség és a garantált le- és feltöltési sebesség a lefedettségi terület 
bármely kültéri pontján a mobiltechnológia sajátosságaira tekintettel: 0 Mbit/s. Böngészés: olyan internetes böngészőalkalmazást futtatni 
képes platformokon megvalósított tevékenység, amely a webszervereken tárolt szöveg és kép formátumokban elérhető információkhoz valós 
idejű hozzáférést, megjelenítést, valamint nyilvánossá tételt biztosít az internetes hálózat segítségével. E-mailezés: elektronikus üzenetek 
küldésére és fogadására alkalmas, tárolási és továbbküldési, nem azonnali elven működő szolgáltatás az interneten keresztül.

Amennyiben más készüléket szeretne, érdeklődjön a kijelölt Telenor üzletekben!

További részletekért a dolgozói tarifacsomaggal kapcsolatban forduljon szakszervezetéhez! 
Éljen Ön is kedvezményes Telenor ajánlatával! Váltson most, és csatlakozzon cége Telenor flottájához!

Üdvözlettel:
Telenor

Csatlakozzon Szakszervezete  
kedvezményes Telenor flottájához!

Beszéljen 0 Ft-ért 
csoporton belül!

Kedves Magyar Polgári Légiszállítási Szövetségi Tag!
A MAPLÉSZ és a Telenor együttműködésének köszönhetően  
Önnek mint MAPLÉSZ tagszervezeti tagnak és családjának is lehetősége van  
csatlakozni dolgozói előfizetőink körébe. Ennek keretében a nyilvánosan elérhető  
ajánlathoz képest extra kedvezményeket és akciós készülékeket kínálunk. 

Váltson díjmentes számhordozással MAPLÉSZ egyedi dolgozói 
tarifacsomagra!
 Kedvezményes perc-, SMS- és havidíj
 Csoporton belüli díjmentes beszélgetés
 Mobil Online csomag választása esetén akár 26 000 Ft-os kedvezménnyel választhat új készüléket
 Egyszerű és gyors számhordozás

További információ a számhordozásról

Válasszon MAPLÉSZ dolgozói tarifacsomagjához készüléket  
akár 26 000 Ft kedvezménnyel, 2 év szolgáltatáshűséggel!

A számlázás másodperc alapon történik.

Havidíj, mely 100%-ban lebeszélhető 1778 Ft

Havidíjban foglalt, díjmentesen küldhető SMS-ek száma (további 50 db SMS 635 Ft-ért) 50 db

Kiterjesztett csoport hívás havidíja 508 Ft

Percdíj minden hívásirányba belföldön 10,16 Ft

Kedvenc vezetékes körzet 5,08 Ft/perc

SMS díja az első 100 db SMS-en felül 31,75 Ft/db

Válassza MAPLÉSZ egyedi dolgozói csomagjához Mobile Online szolgáltatást, hogy új 
okostelefonjával korlátlanul e-mailezhessen és böngészhessen*!

Tarifacsomag Havidíj Havidíjba foglalt forgalmi keret

Dolgozói Mobil Online 100 MB 1270 Ft 100 MB + korlátlan e-mailezés és böngészés

Dolgozói Mobil Online 500 MB 2540 Ft 500 MB + korlátlan e-mailezés és böngészés

Válassza a kedvezményes MAPLÉSZ egyedi dolgozói tarifacsomagot alacsony havidíjjal 
és 0 Ft-os csoporton belüli beszélgetéssel!

A szolgáltatások kizárólag dolgozói programos tarifacsomagok mellé, új előfizetés vásárlásával vagy Bónusz 
Program keretében vehetőek igénybe. A kedvezményt a szakszervezetétől kért jogosultsági igazolással tudja 
igénybe venni a következő Telenor üzletben:

• Telenor Köki Terminál, 1191 Budapest XIX., Vak Bottyán utca 75.

LG Optimus F6

39 990 Ft
10 000 Ft kedvezménnyel,
havi 100 MB adatforgalommal

Dolgozói Mobil Online 100 MB 
csomaggal,
2 év szolgáltatáshűséggel

• 4,5” érintőképernyő
•  8 megapixeles kamera
•  1,2 GHz-es, duplamagos 

processzor

Nokia Lumia 625

23 990 Ft
26 000 Ft kedvezménnyel,
havi 500 MB adatforgalommal

Dolgozói Mobil Online 500 MB 
csomaggal,
2 év szolgáltatáshűséggel

• 4,7” érintőképernyő
• 5 megapixeles kamera
•  1,2 GHz-es, duplamagos 

processzor

Az ajánlatban szereplő dolgozói tarifaajánlat 2014. június 25-ig érvényes. A készülékajánlat a készlet erejéig érvényes. A Telenor 
a készülékajánlat meghosszabbításának jogát fenntartja. Az érvényes árlistáról érdeklődjön a levelünkben szereplő Telenor 
üzlet(ek)ben vagy a munkáltatójánál!

Samsung  
Galaxy S4 mini

65 780 Ft
24 000 Ft kedvezménnyel,
havi 500 MB adatforgalommal

Dolgozói Mobil Online 500 MB 
csomaggal,
2 év szolgáltatáshűséggel

• 4,3” érintőképernyő 
• 8 megapixeles kamera 
•  1,7 GHz-es, duplamagos 

processzor

Sony Xperia™  
Z1 Compact

91 990 Ft
26 000 Ft kedvezménnyel,
havi 500 MB adatforgalommal

Dolgozói Mobil Online 500 MB 
csomaggal,
2 év szolgáltatáshűséggel

• 4,3” érintőképernyő 
• 20,7 megapixeles kamera 
•  2,2 GHz-es, négymagos 

processzor

LG Optimus L7 II

8990 Ft
26 000 Ft kedvezménnyel,
havi 500 MB adatforgalommal

Dolgozói Mobil Online 500 MB
csomaggal,
2 év szolgáltatáshűséggel

•  4,3” érintőképernyő
•  8 megapixeles kamera
•  1 GHz-es, duplamagos 

processzor 

http://www.telenor.hu/ugyintezes/tudnivalok/szamhordozas

