
 

Hipernet 21 internet csomag: Havi 10 GB forgalmi keret, melynek felhasználása esetén a sebesség 32/32kbps-ra lassul, ám a levelezés és 

böngészés (képi és szöveges tartalmak böngészése) a forgalmi keret felhasználása után is a sebesség lassítása nélkül élvezhető tovább. 

Private 

 

Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás dolgozói csomag 

Tarifacsomag 1. 

Tarifacsomag 1 - EPP110001 Bruttó 

Havi előfizetési díj (Ft) 1397 Ft 

Havidíj lebeszélhetőség (Ft) 1397 Ft 

E-komfort nem teljesítése 300 Ft 

Hálózaton belüli hívás díja (Ft/perc) 7,62 Ft 

Belföldi vezetékes hívás díja (Ft/perc) 7,62 Ft 

Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás díja 

(Ft/perc) 
7,62 Ft 

SMS díjak hálózaton belül (Ft/db) 25,40 Ft 

SMS díjak Telekom hálózatba (Ft/db) 25,40 Ft 

SMS díjak Vodafone hálózatba (Ft/db) 25,40 Ft 

Hívásátirányítás díja (Ft/perc) 7,62 Ft 

Hangposta hívás díja (Ft/perc) 7,62 Ft 

Díjmentes SMS iránya/darabszáma/kezdete belföldi / 20 / első 

Számlázási egység másodperc 

Engedélyezett előfizetések száma 
5 db, melyből maximum 1 db lehet meglévő 

Telenor havidíjas előfizetés, vagy prepaid kártya 

Adatmennyiség 
800MB kötelező vagy opcionálisan bármelyik 

másik adatcsomag választható a lenti táblázatból 
 

VDSZSZ - Tarifacsomag 1. 

Adatjegyek  800 MB  1,5 GB  3 GB Hipernet 21 

Adatjegy kedvezményes díj 760 Ft 1004 Ft 1 441 Ft 2 480 Ft 

Havi előfizetési díj adatjeggyel 2 157Ft 2 401 Ft 2 838 Ft 3 877 Ft 

 

                                                      Az előfizetés előnyei: 

• Ingyen beszélhetsz csoporton belül, így akár az egész családoddal is 

• Több SIM kártyát is igényelhetsz, amit családtagjaid, barátaid használhatnak 

• Ha nem vásárolsz készüléket, nincs hűségidő, az internet opciókat is szabadon variálhatod 

• Kamatmentes részletfizetést biztosítunk készülékvásárláskor 

• Telefonszámod is megtarthatod, ha más szolgáltatótól szeretnél átjönni 
 

Értékesítő kollégák: 

➢ Mónus Attila      06-20/930-2194 

➢ Pikó Boldizsár   06-20/930-2384 

➢ Nagy Viktor        06-20/930-2825 

➢ Magos Emese    06-20/930-2271 



 

Hipernet 21 internet csomag: Havi 10 GB forgalmi keret, melynek felhasználása esetén a sebesség 32/32kbps-ra lassul, ám a levelezés és 

böngészés (képi és szöveges tartalmak böngészése) a forgalmi keret felhasználása után is a sebesség lassítása nélkül élvezhető tovább. 

Private 

 

Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás dolgozói csomag 

Tarifacsomag 2. 

Tarifacsomag 2 - EPP240001 - korlátlan Bruttó 

Havi előfizetési díj (Ft) 3 810 Ft 

Havidíj lebeszélhetőség (Ft) korlátlan 

E-komfort nem teljesítése 1000 Ft 

Hálózaton belüli hívás díja (Ft/perc) 0 

Belföldi vezetékes hívás díja (Ft/ perc) 0 

Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás díja 

(Ft/perc) 
0 

SMS díjak hálózaton belül (Ft/db) 25,4 

SMS díjak Telekom hálózatba (Ft/db) 25,4 

SMS díjak Vodafone hálózatba (Ft/db) 25,4 

Hívásátirányítás díja (Ft/perc) 0 

Hangposta hívás díja (Ft/perc) 0 

Számlázási egység másodperc 

Engedélyezett előfizetések száma 
5 db, melyből maximum 1 db lehet meglévő 

Telenor havidíjas előfizetés, vagy prepaid kártya 

Adatmennyiség 
1,5 GB kötelező, vagy bármelyik másik 

adatcsomag választható a lenti táblázatból 

 

VDSZSZ - Tarifacsomag 2. 

Adatjegyek  1,5 GB  3 GB Hipernet 21 

Adatjegy kedvezményes díj 1004 Ft 1 441 Ft 2 480 Ft 

Havi előfizetési díj adatjeggyel 4814 Ft 5 251 Ft 6 290 Ft 

 

                                                   Az előfizetés előnyei: 

• Ingyen beszélhetsz csoporton belül, így akár az egész családoddal is 

• Több SIM kártyát is igényelhetsz, amit családtagjaid, barátaid használhatnak 

• Ha nem vásárolsz készüléket, nincs hűségidő, az internet opciókat is szabadon variálhatod 

• Kamatmentes részletfizetést biztosítunk készülékvásárláskor 

• Telefonszámod is megtarthatod, ha más szolgáltatótól szeretnél átjönni 

 

Értékesítő kollégák: 

➢ Mónus Attila      06-20/930-2194 

➢ Pikó Boldizsár   06-20/930-2384 

➢ Nagy Viktor        06-20/930-2825 

➢ Magos Emese    06-20/930-2271 

 



 

Hipernet 21 internet csomag: Havi 10 GB forgalmi keret, melynek felhasználása esetén a sebesség 32/32kbps-ra lassul, ám a levelezés és 

böngészés (képi és szöveges tartalmak böngészése) a forgalmi keret felhasználása után is a sebesség lassítása nélkül élvezhető tovább. 

Private 

 

VDSZSZ dolgozói csomag megrendelése (akár készülékkel), 

tarifacsomag/adatjegyváltás és tájékoztatás az értékesítőknél: 

 

➢ Mónus Attila      06-20/930-2194 

➢ Pikó Boldizsár   06-20/930-2384 

➢ Nagy Viktor        06-20/930-2825 

➢ Magos Emese    06-20/930-2271 

 

A Telenor Ügyfélszolgálata beazonosítja a hívót, melyhez szükség lesz az alábbi adatokra: 

• Személyi igazolvány 

• Lakcím kártya 

• Adókártya vagy jogosítvány 

 

Megrendelését előkészítik és továbbítják, majd az ügyfélszolgálat visszahívja a 06-20/200-0000 számról, ahol 

rögzített vonalon történik a telefonos szerződéskötés. 

A megrendelt SIM kártyát (és telefont) futárszolgálat szállítja ki a szerződéstől számított 2 napon belül. Az átvételt 

lehet kérni az Ön által megadott címre vagy Postapontra. 

E-komfort szolgáltatás: Az Előfizető az egy számlázási címe alá tartozó valamennyi előfizetése tekintetében 

Elektronikus számlát vesz igénybe. 

E-komfort szolgáltatás igénybevétele: 

 

➢ A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: 

o banki átutalás, 

o csoportos beszedési megbízás, 

o elektronikus felületen (pl. MyTelenor, MasterCard Mobile) keresztültörténő fizetés belföldi 

kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával, 

o banki ATM-automatán keresztültörténő befizetés 

 

➢ A számla kiegyenlítésére a számlán feltüntetett fizetési határidőig sor kerül. 

Az E-komfort szolgáltatás nem teljesülése esetén (a fentiekben felvázolt lehetőségek) meghatározott extra díj 

kerül felszámolásra. 


