Egyéb hívások díjai

Tudakozó hívások forgalmi díjai
Bruttó díjak (Ft)
Hívás

Hívószám

Díjegység

Belföldi tudakozó

198

Ft/hívás

80

Nemzetközi tudakozó

199

Ft/perc

175

Tudakozó plusz

197

Ft/perc

150

Pontos idő

180

Ft/hívás

30

Hívásátirányítás vezetékes irányba minden időszakban

-

Ft/perc

10

Hívásátirányítás mobil irányba minden időszakban

-

Ft/perc

40

A szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb díjak

Díj leírása

Díj neve

Az ÁSZF 8.3.1 pontjában rögzített átírás díja

Átírás egyszeri díja

Az ÁSZF 8.3.2 pontjában rögzített áthelyezés díja
Előfizető kérésére, bejövő hívások fogadhatóak, de a vonalról
kimenő hívás nem kezdeményezhető.

Áthelyezés egyszeri
díja
Vonal egyirányúsítás
havidíja

Az ÁSZF 9.1 pontjában rögzített Előfizető által kezdeményezett
szüneteltetés díja. Határozott időre kötött szerződéseknél a
Szolgáltatás nem szüneteltethető.

Szünetelés havidíja

A Szolgáltatás Szolgáltató általi, a 10.1 pontban meghatározott
esetekben alkalmazott korlátozás feloldása esetén alkalmazott
díj. Amennyiben a Szolgáltató korlátozást követően az Előfizetői
Szerződést – a korlátozás feloldása, illetve feloldási díj Előfizető
általi megfizetése nélkül – a 10.1 a), illetve a 10.1 c) pontban
meghatározott okból rendkívüli felmondással megszünteti, az
Előfizető köteles megfizetni a korlátozás feloldásának díját.

Korlátozás feloldási díj

5000

Adminisztrációs díj

1000

Az ÁSZF 17.3.3 pontjában nevesített, felszólító levél küldés
adminisztrációs díja.
Az előfizető kérésére megrendelt nyomtatott tételes
számlamelléklet díja. (mellékletenként)

Bruttó díjak (Ft)
5000
6000
600

300

Számlarészletező díj

500

Az ÁSZF 18. pontjában részletezett számhordozás díja.

Számhordozási díj

3500

Az Előfizető kérésére, a Szolgáltató által küldött számlamásolat
díja.

Számla másolat díja

Az előfizető részére kiküldött olyan küldemények, amelyek
kiküldését az ügyfél felé igazolni kell szolgáltatónak. (Pl.:
részletfizetési megállapodás)

A szolgáltató által
igazoltan küldött
küldemény díja

1000

A hívószámról indított hívások után percenként felszámított díj,
melynek mértéke a maximum 5000 Ft/hónap lehet. Ezt a díjat
kizárólag üzleti előfizetői szerződés esetén számítja fel a
Szolgáltató.

Hívástovábbítási díj

1,27

300

Nemzetközi hívások

Nemzetközi hívások forgalmi díjai (Ft/perc) egységesen
minden díjcsomagnál

Bruttó díjak (Ft)

1. zóna

15

2. zóna

30

3. zóna

50

4. zóna

70

5. zóna

90

6. zóna

120

7. zóna

240

8. zóna

590

