
Telenor–Bátor Tábor flotta 

A flotta legfontosabb részletei: 

- 0 forintos percdíjjal hívhatod (belföldön) a flotta többi tagját (akik lehetnek családtagjaid, 

barátaid is) 

- a percdíj 15 forint, a számlázás másodperc alapú 

- a havidíj 4201 forint, melyből 2032 Ft lebeszélhető (belföldön) 

- az előfizetéshez 400 MB havi adatforgalom tartozik, de ettől eltérő csomag is választható 

felárért 

- 2 év tarifahűséget kell vállalni 

- a Telenor minden előfizető után havi 900 Ft-tal támogatja a Bátor Tábort 

 

Flotta tarifacsomag Bruttó ár(Ft) 

Havi előfizetési díj 2794 Ft 

Havi előfizetési díj 24 hónapos határozott idejű 

szerződés megkötése és e-Komfort csomag 

feltételeinek nem teljesítése esetén* 

3094 Ft 

Csoporthívás szolgáltatás (azonos ügyfélszám alatt 

lévő flotta tagok közötti díjmentes hívás) 

254 Ft 

Kiterjesztetett csoporthívás (eltérő ügyfélszám alatt 

lévő flotta tagok közötti díjmentes hívás) 

 254 Ft 

A tarifacsomagban foglalt lebeszélhetőség** hálózaton belül, belföldi 

vezetékes és más mobil 

irányba: 

2032 Ft 

Kötelezően megrendelendő belföldi mobil internet 

szolgáltatáscsomag minden egyes Flotta 1 tarifában 

lévő előfizetéshez 

Flotta Net 400 899 Ft 

Számlázási egység     1 másodperc 

Tarifacsomagban foglalt havidíjmentes 

szolgáltatások 

Hívástartás, hívásvárakoztatás, 

hívásátirányítás, hívófél-azonosítás,  

hangposta, SMS, MMS, hívásértesítő 

Hívásdíjak Bruttó ár (Ft) 

Telenor hálózaton belüli hívások  15,24 Ft 

Belföldi más mobil hálózatba  15,24 Ft 

Belföldi vezetékes hálózatba  15,24 Ft 

Hangposta  15,24 Ft 



Kékszám  15,24 Ft 

Átirányítás Bruttó ár (Ft) 

Telenor hálózaton belül  15,24 Ft 

Belföldi más mobil hálózatba  15,24 Ft 

Belföldi vezetékes hálózatba 15,24 Ft 

Nemzetközi hálózatba A Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-e 

szerinti árakon és feltételekkel 

SMS Bruttó ár (Ft) 

Hálózaton belül 25,4 Ft 

Belföldi más mobil hálózatba  25,4 Ft 

Belföldi vezetékes hálózatba 25,4 Ft 

*e-Komfort csomag: Amennyiben Előfizető teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét, tarifacsomagját 

kedvezőbb havidíj megfizetése mellett veheti igénybe: 

1) Az egy számlázási címe alá tartozó valamennyi előfizetése tekintetében Elektronikus számlát veszek 

igénybe az ÁSZF Törzsszöveg 7.1.3.2. pontja szerint.  

2) A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:  

- banki átutalás, 
- csoportos beszedési megbízás, 
- elektronikus felületen (pl. TOL) keresztül történő fizetés belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra 

alkalmas bankkártyával,  
- banki ATM-automatán keresztül történő befizetés  
3) A számla kiegyenlítésére a számlán feltüntetett fizetési határidőig sor kerül.  

Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek valamelyikének, a 

következő havi  – csoportos beszedési megbízással rendelkező előfizető esetén az érintett számlát 

követő 2. havi – számlájában az érintett hívószám kapcsán tarifában bruttó 300 Ft-os egyszeri díj kerül 

kiszámlázásra – így fogja elérni az e-Komfort csomag nélküli havi előfizetési díjat. Ha az Előfizető egy 

hónapban több e-Komfort csomag feltételnek nem tesz eleget, az e-Komfort csomag nem teljesítésének 

díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra az érintett hívószám 

vonatkozásában. 

Ha az Előfizető több előfizetéssel (hívószámmal) is rendelkezik, melyek közül valamelyiket e-Komfort 

csomaggal veszi igénybe, ebben az esetben az egy számlázási címhez tartozó minden előfizetésre 

vonatkozóan az e-Komfort csomag feltételeinek megfelelően kell a havi számláit kiegyenlítenie.  

Amennyiben Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a számláját nem 

egyenlítem ki az azon feltüntetett fizetési határidőig, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja 

ebben az esetben is kiszámlázásra kerül.  

Amennyiben az Előfizető olyan tarifacsomagra vált, melyhez az e-Komfort csomag nem vehető igénybe, 

az e-Komfort csomag már igénybe vett kedvezménye után a Telenor kötbért nem érvényesít 

** A tarifacsomag havidíjának lebeszélhetősége a Telenor hálózatán belül, egyéb belföldi mobil 

és vezetékes irányba indított belföldi hívásokra használható fel. A tarifacsomag havidíjának 

lebeszélhetősége nem vonatkozik a speciális hívásirányok (Hangposta, Kékszám, hívásátirányítás, 

Pontos idő és Számlainformáció) használati díjára, az I. fejezet 2.4. pontjában felsorolt, a Telenor 

szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, valamint a tudakozók hívására és az azok 

által kapcsolt hívásokra (lásd jelen díjszabás III. fejezet 7.). A kedvezmény nem vehető igénybe: SMS-

, fax-, adatalapú és mobil adatközvetítő szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming-, emelt díjas 

hívásokra és MobilVásárlásra. A kedvezmény az előfizetések között nem vonható össze, és nem vihető 

át a következő számlázási időszakra. 



 

1. Választható internet csomagok 
 

Csomag 

neve 

Havidíjban 

foglalt keret 

(MB)(2) 

Forgalmi díj a 

havidíjban 

foglalt keret 

elhasználása 

után (nettó 

Forintban) 

Kínált 

sávszélesség 

(le/ 

feltöltési 

sebesség)(1) 

Listaár 

bruttó 

Kedvezményes 

ár(4) bruttó 

Flotta Net 

400 400  0 Ft/MB 

7/2 Mbps 

1 799 Ft 899 Ft 

Flotta Net 

800 800  0 Ft/MB 

7/2 Mbps 

2 299 Ft 1 609 Ft 

Flotta Net 

1500 1 600  0 Ft/MB 

7/2 Mbps 

2 699 Ft 1 890 Ft 

Flotta Net 3 3072 0 Ft/MB 7/2 Mbps 3 499 Ft 2 450 Ft 

Flotta 

Hipernet 21 

korlátlan 

böngészés és 

e-mailezés 

belföldön, 

minden egyéb 

típusra 

10 240 (3) 0 Ft/MB 

21/2 Mbps 

5 999 Ft 4 200 Ft 

(1) A mobilinternet szolgáltatással a 4G/LTE hálózat is elérhető. A 4G/LTE hálózat kizárólag kompatibilis 

eszközzel, USIM-kártyával, földrajzilag korlátozott területen vehető igénybe. 

A kínált sávszélesség egy elméleti maximális sebességérték, amely az adott területen a szolgáltatást biztosító 

hálózati technológia (4G/LTE) elérhetőségének, az azt támogató készülék és USIM-kártya meglétének, illetve a 

hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A garantált sebességről az ÁSZF 4. számú mellékletének 2. pontja 

rendelkezik. Az aktuális hálózati lefedettségről a Telenor honlapján található információ, pontos tájékoztatás 

pedig az Értékesítési pontokon kapható. 

(2) A havidíjba foglalt adatforgalmi keret, illetve a szolgáltatásba foglalt maximális le- és feltöltési sebesség 

kizárólag belföldi, a Telenor hálózatán keresztüli használat esetén érvényes, és nem vihető át a következő 

hónapra. A megjelölt szolgáltatáscsomag(ok) havidíjában foglalt adatforgalmi keret felhasználása után a 

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

lassítja. 

Amennyiben az igénybevétel helyén elérhető adatátviteli technológia - ÁSZF 4. számú mellékletében vállalt - 
célértéke magasabb 32/32 kbit/s-nál, a 32/32 kbit/s sebesség az esetek 80%-ában biztosított. Az új számlázási 

ciklus kezdőnapján a forgalomlassítás megszűnik. 
A forgalom mérésének egysége 0,1 MB. A szolgáltatás csomagokban az online (korábban WAP) APN nem 

elérhető. 

Az Előfizető hozzájárul a tarifacsomag keretein belül ahhoz, hogy amennyiben a havidíjban foglalt adatforgalom 

felhasználásra kerül, a Szolgáltató rövid szöveges üzenetben, vagy a böngészés során egy aloldalon 

megjelenítve, az adatforgalmazáshoz kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel a számára.  

A kedvezmények az előfizetések között nem vonhatók össze, és nem vihetők át a következő számlázási 

időszakra. 

Egyebekben a Mobil Internet szolgáltatáscsomagokra vonatkozó szabályok az irányadóak.  

(3)  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.  



Böngészés: olyan internetes böngésző alkalmazást futtatni képes platformokon megvalósított tevékenység, 

amely a WEB szervereken 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. 

A böngészés és e-mailezés meghatározására a World Wide Web Consortium (www.w3.org), valamint az 

Internet Engineering Task Force (www.ietf.org) definíciói alapján került sor. 

Az e-mailezésen és böngészésen kívül minden egyéb forgalmi típus az adatforgalmi keret terhére használható. 

Egyéb forgalmi típusnak minősül különösen a netrádió, internet video (pl. Youtube, Videa), voice és video chat, 

multimédiás alkalmazások használata, online játékok, fájlmegosztás (pl. P2P (BitTorrent, eDonkey, stb.), FTP, 

OCH (Rapid Share), stb.), valamint bármilyen egyéb, böngészésnek, e-mailezésnek kifejezetten nem tekinthető 

forgalomtípus. 

(4) A kedvezményes ár havonta fizetendő és előfizetésenként értendő. 

 

 

 


