
Telenor keret
csomag 

ára  (Ft)

maximum 

költés (Ft)

10MB 

ára (Ft)

"Átlagos" 

napi keret
Mikor éri meg?

alapdíj 1MB 247,1 2 471 5,5-5,6 MB napi forgalom alatt

TravelSure Net                

egy napra
- 1440 10MB 5,5-10MB napi forgalom között

- 1440

0

TravelSure Net 3    

három napra
15MB 990 990 660 5MB

A keret kimerítése felett a normál, vagy a 

TravelSureNet csomagot lehet választani 

így az a kérdés, még 3 napig TSN napi 1440 

Ft-ért (10MB), vagy inkább jobb döntés - 

nagyobb forgalom esetén mindenképpen - 

a TSN10

TravelSure Net 10       

tíz napra
200MB 6990 6990 349,5 20MB

Kicsit pongyolán számolva, de napi 15MB 

tervezett forgalom esetén már 3-4 napra is 

megéri

T-Mobile keret
csomag 

ára  (Ft)

maximum 

költés (Ft)

10MB ára 

(Ft)

"Átlagos" napi 

keret
Mikor éri meg?

alapdíj 1MB 251,9 Napi 2,7MB tervezett forrgalom alatt

Travel and Surf S             

napi keret  a 

számlázási egység 

100kb

10MB 690 690 690 10MB Napi 3-10MB tervezett forgalom esetén

Travel and Surf M             

napi keret  a 

számlázási egység 

100kb

50MB 2090 2090 418 50MB

Travel and Surf L             

heti keret  a 

számlázási egység 

100kb

250MB 10790 10790 431,6 35,71MB

Ha tervezett forgalom belefér a keretbe, ha 

nem akkor, különösen 4-5 napos utazás 

esetében az M jobban megéri

http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

Vodafone keret
csomag 

ára  (Ft)

maximum 

költés (Ft)

10MB ára 

(Ft)

"Átlegos" napi 

keret
Mikor éri meg?

alapdíj 1MB 257,9 2579

Napijegy a netezésen 

túl belföldi perc- és 

SMS díjakat kínál, így a 

hívásfogadás 0Ft-ba 

kerül

50MB 990 Ft 990 198 50MB

napi tervezett 4-4,5 MB adatforgalom 

felett, illetve már ez alatt is, ha telefonálni, 

SMS-t küldeni akarunk

A Telenor, a T-Mobile és a Vodafone által kínált mobilinternet-roaming csomagok összehasonlítása, az EU-

n belül, előfizetéses ügyfelek részére

0-3MB - 0,48Ft/kb

3-10MB - 0Ft/kb

A TandS csomagokban az adatforgalmi korlát elérése, túllépése után a 

letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s az egy hetes 

érvényességi idő végéig, túlforgalmazási díj nincs.

forrás: ÁSzF 

http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf


Érvényes: Európai 

Unió - Horvátország - 

Törökország - Svájc

forrás: 

és 50 db Facebook bejegyzésre

és 10 dal letöltésére

http://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/kulfoldon-roaming/europa-napijegy

Az alapdíjak esetén az EU előírás szerint az elszámolás 1kb-os egységenként történik

keret felhasználása után az internetezés díja 60Ft/100kb

A Vodafone számításai 50MB adatforgalom elég:

300 db e-mail elküldésére

és 100 db weboldal megtekintésére

http://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/kulfoldon-roaming/europa-napijegy

