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Díjszabás	  

Érvényes:	  2013.	  július	  18.	  

Jelen	  díjszabásban	  szereplő	  díjak	  nettó	  díjak,	  melyek	  nem	  tartalmazzák	  a	  27	  %	  ÁFÁ-‐t.	  

	  

1 Telefonáló	  szolgáltatás	  

1.1 Egyszeri	  és	  havidíjak	  

Egyszeri	  díj	  

Előre	  fizetett	  (prepaid)	  szolgáltatás,	  
valamint	  utólag	  fizetett	  (postpaid	  
szolgáltatás)	  12	  és	  24	  havi	  hűségidővel:	   	  

0,-‐Ft/előfizetés	  

Utólag	  fizetett	  (postpaid)	  szolgáltatás	  
hűségidő	  nélkül:	  

15.000,-‐Ft/előfizetés	  

Előre	  fizetett	  (Prepaid)	  szolgáltatatás	  havidíjak	  

Előre	  fizetett	  időszak	   Havidíj/előfizetés	  	  

(1	  hívószám	  –	  két	  beszédcsatorna)	  

3	  hónap	  (90	  nap)	   950,-‐Ft/hó	  

6	  hónap	  (180	  nap)	   900,-‐Ft/hó	  

12	  hónap	  (360	  nap)	   850,-‐Ft/hó	  

24	  hónap	  (720	  nap)	   800,-‐Ft/hó	  

Utólag	  fizetett	  (Postpaid)	  szolgáltatatás	  havidíjak	  

Hűségidő	   Havidíj/előfizetés	  	  

(1	  hívószám	  –	  két	  beszédcsatorna)	  

Hűségidő	  nélkül	   1.250,-‐Ft/hó	  (+	  egyszeri	  díj	  15.000	  Ft)	  
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Hűségidő	   Havidíj/előfizetés	  	  

(1	  hívószám	  –	  két	  beszédcsatorna)	  

12	  hónap	  hűségidővel	   1.250,-‐Ft/hó	  

24	  hónap	  hűségidővel	   950,-‐Ft/hó	  

Utólag	  fizetett	  (Postpaid)	  szolgáltatás	  további	  beszédcsatornák,	  telefonszámok	  havidíja	  

További	  beszédcsatorna:	   500,-‐Ft/db/hó	  

Számmező	  díjak:	  

További	  1	  telefonszám:	   500,-‐Ft/hó	  

További	  10	  telefonszám:	   2.500,-‐Ft/hó	  

További	  100	  telefonszám:	   10.000,-‐Ft/hó	  

Kényelmi	  szolgáltatások	  havidíja	  

A	  kényelmi	  szolgáltatások	  igénybevétele	  csak	  erre	  alkalmas	  végberendezéssel	  lehetséges.	  

Telefonáló	  Szolgáltatáshoz	  igénybe	  vehető	  
kényelmi	  szolgáltatás	  

Havidíj/telefonszám	   Alapbeállítás	  

Hívószám	  kijelzés	   0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  
havi	  előfizetési	  díja	  
tartalmazza)	  

Engedélyezve	  

Hívás	  átirányítás	  -‐	  Az	  átirányított	  hívásokhoz	  
kapcsolódóan	   a	   Szolgáltató	   jelen	   Díjszabás	  
Telefonáló	   szolgáltatáshoz	   kapcsolódó	  
„Forgalmi	  Díjak”	   fejezetében	  meghatározott	  
forgalmi	  díjat	  számít	  fel.	  

0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  
havi	  előfizetési	  díja	  
tartalmazza)	  	  

Nem	  aktív	  

Hangposta	   0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  
havi	  előfizetési	  díja	  
tartalmazza)	  

Nem	  aktív	  

Hangrögzítés	   2.000,-‐Ft/hó	   Nem	  aktív	  
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1.2 Forgalmi	  díjak	  

	  

Számlázási	  egység:	  másodperc	  

Kapcsolási	  díj:	  	  0,-‐Ft	  

Előre	   fizetett	   (prepaid)	   szolgáltatás	   esetén,	   kimenő	   hívásokra	  megvásárolható	   tárcsázási	  
csomagok	  díja	  (felhasználásuk	  az	  érvényes	  forgalmi	  díj	  táblázat	  alapján	  történik):	  	  

1.000,-‐Ft/csomag	   vagy	   2.500,-‐Ft/csomag	   vagy	   5.000,-‐Ft/csomag	   vagy	   10.000,-‐Ft/csomag	  
vagy	  20.000,-‐Ft/csomag	  (az	  Előfizető	  választása	  szerint) 

Opennetworks	   hálózatából	   belföldi	   telefonhálózatokba	   indított	   hívások	   díja	   csúcsidőben	  
és	  csúcsidőn	  kívül	  

Budapest:	   1,9	  Ft/perc	  

Vidék:	  	   4,9	  Ft/perc	  

Mobil:	   24,9	  Ft/perc	  

	  

Opennetworks	  hálózatából	  külföldi	  telefonhálózatokba	  indított	  hívások	  díja	  (nettó	  
értékek,	  Ft/perc)	  –	  másodperc	  alapú	  számlázással:	  

Irány	   Percdíj	    Irány	   Percdíj	  
Afganisztán	   	  58,8	  	    Kuba	  -‐	  Guantanamo	  Bay	   	  268,5	  	  
Albánia	   	  18,8	  	    Kuba	  -‐	  Havana	   	  230,7	  	  
Albánia	  -‐	  Tirána	   	  11,8	  	    Kuwait	   	  18,9	  	  
Algéria	   	  38,6	  	    Laos	   	  14,3	  	  
Amerika	  Samoa	   	  22,3	  	    Latvia	   	  8,4	  	  
Andorra	   	  7,5	  	    Lengyelország	  Vezetékes	   	  5,0	  	  
Angóla	   	  29,4	  	    Lesotho	   	  60,7	  	  
Anguilla	   	  48,7	  	    Libanon	   	  44,7	  	  
Antarctica	   	  313,0	  	    Liberia	   	  63,5	  	  
Antigua	  &	  Barbuda	   	  27,0	  	    Líbia	   	  50,6	  	  
Argentina	   	  6,4	  	    Líbia	  -‐	  Tripoli	   	  50,6	  	  
Argentina	  -‐	  Buenos	  Aires	   	  3,3	  	    Liechtenstein	   	  10,8	  	  
Armenia	   	  23,2	  	    Lithuania	   	  11,1	  	  
Aruba	   	  46,9	  	    Lithuania	  -‐	  Vilnius	   	  11,1	  	  
Ausztrália	   	  5,3	  	    Luxemburg	   	  5,3	  	  
Ausztrália	  -‐	  Canberra	   	  4,1	  	    Macao	   	  14,0	  	  
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Irány	   Percdíj	    Irány	   Percdíj	  
Ausztrália	  -‐	  Melbourne	   	  4,2	  	    Macedónia	   	  19,1	  	  
Ausztrália	  -‐	  Sydney	   	  4,2	  	    Macedónia	  -‐	  Skopje	   	  19,1	  	  
Ausztria	  Vezetékes	   	  5,4	  	    Madagaszkár	   	  61,9	  	  
Azerbajdzsán	   	  38,2	  	    Malájzia	   	  6,3	  	  
Bahamák	   	  9,2	  	    Malájzia	  -‐	  Kuala	  Lumpur	   	  6,3	  	  
Bahrain	   	  16,4	  	    Malawi	   	  48,7	  	  
Banglades	   	  20,8	  	    Maldív-‐Szigetek	   	  53,2	  	  
Banglades	  -‐	  Dhaka	   	  16,9	  	    Mali	   	  60,7	  	  
Barbadosz	   	  57,3	  	    Málta	   	  18,9	  	  
Belgium	   	  5,3	  	    Marokkó	   	  40,5	  	  
Belgium	  -‐	  Antwerp	   	  5,3	  	    Marokkó	  -‐	  Casablanca	   	  35,3	  	  
Belgium	  -‐	  Brussels	   	  5,5	  	    Marshall-‐Szigetek	   	  85,5	  	  
Belgium	  *	  Personal	  Number	   	  5,6	  	    Martinique	   	  71,2	  	  
Belgium	  *	  Premium	  Rate	   	  8,0	  	    Mauritania	   	  53,0	  	  
Belize	   	  52,1	  	    Mauritius	   	  33,7	  	  
Beloruszia	   	  57,4	  	    Mexikó	   	  21,3	  	  
Beloruszia	  -‐	  Minsk	   	  50,2	  	    Mexikó	  -‐	  Mexikó	  City	   	  5,2	  	  
Benin	   	  46,1	  	    Micronesia	   	  101,7	  	  
Bermuda	   	  13,3	  	    Moldova	   	  26,5	  	  
Bhutan	   	  34,7	  	    Monaco	   	  7,5	  	  
Bolivia	   	  27,9	  	    Mongólia	   	  40,5	  	  
Bolivia	  -‐	  La	  Paz	   	  12,9	  	    Montenegro	   	  28,0	  	  
Bosznia-‐Hercegovina	   	  30,6	  	    Montserrat	   	  27,5	  	  
Bosznia-‐Hercegovina	  -‐	  Banja	  Luka	   	  28,2	  	    Mozambik	   	  28,1	  	  
Bosznia-‐Hercegovina	  -‐	  Sarajevo	   	  28,0	  	    Myanmar	   	  82,6	  	  
Bosznia-‐Hercegovina	  -‐	  Srpska	   	  27,5	  	    Nagy-‐Britannia	  Spec	  1	   	  71,2	  	  
Botswana	   	  17,5	  	    Nagy-‐Britannia	  Spec	  2	   	  33,2	  	  
Brazília	   	  25,8	  	    Nagy-‐Britannia	  Vezetékes	   	  4,0	  	  
Brazília	  -‐	  Belo	  Horizonte	   	  7,7	  	    Namíbia	   	  51,1	  	  
Brazília	  -‐	  Rio	  De	  Janeiro	   	  4,6	  	    Nauru	   	  300,2	  	  
Brazília	  -‐	  Sao	  Paulo	   	  9,0	  	    Németország	  Spec	  1	   	  53,4	  	  
Brunei	  Darussalam	   	  13,4	  	    Németország	  Vezetékes	   	  4,0	  	  
Bulgária	   	  7,2	  	    Nemzetközi	  Zöld	  Szám	   	  -‐	  	  	  	  
Bulgária	  -‐	  Sofia	   	  6,8	  	    Nepál	   	  46,9	  	  
Burkina	  Faso	   	  46,7	  	    Niger	   	  26,4	  	  
Burundi	   	  29,6	  	    Nigéria	   	  27,6	  	  
Cameroon	   	  55,1	  	    Nigéria	  -‐	  Lagos	   	  28,0	  	  
Cape	  Verde	   	  63,0	  	    Nikaragua	   	  40,1	  	  
Chad	   	  30,2	  	    Niue	  Sziget	   	  147,8	  	  
Chile	   	  6,2	  	    Norfolk	  Sziget	   	  242,5	  	  
Chile	  -‐	  Easter	  Island	   	  6,2	  	    Norvégia	   	  4,8	  	  
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Irány	   Percdíj	    Irány	   Percdíj	  
Chile	  -‐	  Santiago	   	  6,0	  	    Norvégia	  -‐	  Oslo	   	  5,1	  	  
Ciprus	   	  14,8	  	    Olaszország	  Vezetékes	   	  4,0	  	  
Comoros	   	  91,3	  	    Oman	   	  39,5	  	  

Cook-‐Szigetek	   	  143,4	  	    
Oroszország	  Vezetékes	  (Moszkva,	  St,	  
Petervár)	  

	  3,5	  	  

Costa	  Rica	   	  12,7	  	    Oroszország	  Vezetékes	  (Többi)	   	  9,9	  	  
Cyprus	  (Turkish)	   	  16,5	  	    Oroszország	  Vezetékes	  Spec	  1	   	  16,0	  	  
Csehország	  Vezetékes	   	  6,4	  	    Örményország	   	  14,7	  	  
Dánia	   	  4,1	  	    Örményország	  -‐	  Tiflis	   	  9,6	  	  
Dánia	  -‐	  Copenhagen	   	  4,1	  	    Pacific	  Islands	   	  198,5	  	  
Dánia	  *	  Premium	  Rate	   	  4,1	  	    Pakisztán	   	  10,9	  	  
Dél	  Kórea	   	  87,4	  	    Pakisztán	  -‐	  Karachi	   	  10,2	  	  
Dél-‐Afrika	   	  13,5	  	    Pakisztán	  -‐	  Lahore	   	  13,3	  	  
Dél-‐Afrika	  -‐	  Cape	  Town	   	  13,5	  	    Palesztína	   	  69,0	  	  
Dél-‐Afrika	  -‐	  Johannesburg	   	  13,8	  	    Panama	   	  7,6	  	  
Dél-‐Afrika	  -‐	  Pretoria	   	  13,5	  	    Panama	  -‐	  Panama	  City	   	  7,4	  	  
Diego	  Garcia	   	  449,3	  	    Pápua-‐Új	  Gínea	   	  220,4	  	  
Djibouti	   	  92,7	  	    Paraguay	   	  19,8	  	  
Dominika	   	  52,1	  	    Paraguay	  -‐	  Asuncion	   	  15,0	  	  
Dominikan	  Republic	   	  28,8	  	    Peru	   	  71,4	  	  
East	  Timor	   	  333,0	  	    Peru	  -‐	  Lima	   	  6,8	  	  
Egyesült	  Arab	  Emigrátusok	   	  40,7	  	    Philippines	   	  31,3	  	  
Egyiptom	   	  35,3	  	    Philippines	  -‐	  Cebu	   	  28,5	  	  
Egyiptom	  -‐	  Alexandria	   	  35,3	  	    Philippines	  -‐	  Manila	   	  28,5	  	  
Egyiptom	  -‐	  Cairo	   	  35,2	  	    Portugália	   	  5,3	  	  
Ekvádor	   	  53,5	  	    Portugália	  -‐	  Azores	   	  5,5	  	  
Ekvádor	  -‐	  Guayaquill	   	  27,2	  	    Portugália	  -‐	  Lisbon	   	  4,4	  	  
Ekvádor	  -‐	  Quito	   	  24,6	  	    Portugália	  -‐	  Madeira	   	  4,7	  	  
El	  Salvador	   	  25,1	  	    Puerto	  Rico	   	  4,4	  	  
Equatorial	  Guinea	   	  51,8	  	    Qatar	   	  46,5	  	  
Eritrea	   	  62,6	  	    Reunion	  &	  Mayotte	  Island	   	  89,6	  	  
Észak-‐Mariana-‐Szigetek	   	  8,1	  	    Románia	  Vezetékes	   	  5,8	  	  
Észt	  Ország	   	  6,1	  	    Ruanda	   	  26,1	  	  
Etiópia	   	  53,4	  	    Saint	  Helena	   	  369,8	  	  
Falkland-‐Szigetek	   	  106,8	  	    Saint	  Kitts	  &	  Nevis	   	  60,6	  	  
Fáraó-‐Szigetek	   	  36,1	  	    Saint	  Lucia	   	  51,6	  	  
Fiji	   	  55,8	  	    Saint	  Pierre	  &	  Miquelon	   	  66,9	  	  
Finnország	   	  9,6	  	    Saint	  Vincent	   	  47,8	  	  
Finnország	  -‐	  Helsinki	   	  9,2	  	    San	  Marino	   	  7,5	  	  
Francia	  Polinézia	   	  50,2	  	    Sao	  Tome	  And	  Principe	   	  310,3	  	  
Franciaország	  Vezetékes	   	  5,0	  	    Seychelles	   	  22,9	  	  
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Irány	   Percdíj	    Irány	   Percdíj	  
Gabon	   	  45,7	  	    Sierra	  Leone	   	  53,6	  	  
Gambia	   	  65,8	  	    Solomon	  Islands	   	  178,6	  	  
Ghana	   	  18,8	  	    Somali	  Democratic	  Republic	   	  121,7	  	  
Gibraltár	   	  10,1	  	    Spanyolország	  Vezetékes	   	  4,0	  	  
Görögország	   	  5,2	  	    Sri	  Lanka	   	  27,3	  	  
Görögország	  -‐	  Athens	   	  5,0	  	    Sudan	   	  34,0	  	  
Grenada	   	  49,2	  	    Suriname	   	  44,3	  	  
Grönland	   	  127,5	  	    Svájc	  Vezetékes	   	  6,4	  	  
Guadeloupe	   	  78,4	  	    Svédország	   	  4,8	  	  
Guana	   	  89,3	  	    Svédország	  -‐	  Stockholm	   	  4,3	  	  
Guatemala	   	  28,8	  	    Svédország	  *	  Premium	  Rate	   	  43,3	  	  
Guinea	   	  55,5	  	    Svédország	  *	  Shared	  Cost	   	  4,6	  	  
Guinea	  Bissau	   	  113,7	  	    Swaziland	   	  48,8	  	  
Guyana	   	  63,3	  	    Szaúdi	  Arábia	   	  26,6	  	  
Haiti	   	  53,4	  	    Szenegál	   	  53,2	  	  
Hollandia	  Antillák	  Vezetékes	   	  31,1	  	    Szerbia	   	  17,3	  	  
Hollandia	  Vezetékes	   	  4,0	  	    Szerbia	  -‐	  Belgrad	   	  17,3	  	  
Honduras	   	  40,7	  	    Szingapúr	   	  4,4	  	  
Hong	  Kong	   	  6,1	  	    Szíria	   	  61,7	  	  
Horvátország	   	  6,9	  	    Szlovákia	  Vezetékes	   	  6,0	  	  
Horvátország	  -‐	  Zagreb	   	  6,9	  	    Szlovénia	   	  8,1	  	  
Iceland	   	  6,2	  	    Tajikistan	   	  21,4	  	  
India	   	  17,7	  	    Tajvan	   	  5,5	  	  
India	  -‐	  Bombay	   	  15,6	  	    Tajvan	  -‐	  Taipei	   	  5,5	  	  
India	  -‐	  New	  Delhi	   	  15,6	  	    Tanzania	   	  36,0	  	  
Indonézia	   	  19,8	  	    Tanzania	  -‐	  Zanzibar	   	  29,1	  	  
Indonézia	  -‐	  Jakarta	   	  9,1	  	    Thaiföld	   	  5,5	  	  
Irak	   	  14,3	  	    Thaiföld	  -‐	  Bangkok	   	  5,1	  	  
Irak	  -‐	  Bagdad	   	  10,3	  	    Togo	   	  42,0	  	  
Irán	   	  24,7	  	    Tonga	   	  71,4	  	  
Irán	  -‐	  Teheran	   	  21,9	  	    Törökország	   	  8,9	  	  
Iridium	  8816,	  8817	   	  893,4	  	    Törökország	  -‐	  Ankara	   	  6,1	  	  
Írország	   	  4,3	  	    Törökország	  -‐	  Antalya	   	  6,1	  	  
Írország	  -‐	  Dublin	   	  4,3	  	    Törökország	  -‐	  Istanbul	   	  6,1	  	  
Ivory	  Coast	   	  46,9	  	    Törökország	  -‐	  Izmir	   	  6,1	  	  
Izrael	  Vezetékes	   	  4,8	  	    Trinidad	  &	  Tobago	   	  27,4	  	  
Jamaika	   	  57,0	  	    Tunézia	   	  39,2	  	  
Japán	   	  7,1	  	    Turkmenistan	   	  27,6	  	  
Japán	  -‐	  Osaka	   	  6,6	  	    Turks	  And	  Caicos	  Islands	   	  55,9	  	  
Japán	  -‐	  Tokyo	   	  6,5	  	    Tuvalu	   	  175,2	  	  
Jordánia	   	  8,6	  	    Uganda	   	  37,5	  	  
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Irány	   Percdíj	    Irány	   Percdíj	  
Jordánia	  -‐	  Amman	   	  13,3	  	    Új	  Kaledónia	   	  63,6	  	  
Kajmán-‐Szigetek	   	  46,0	  	    Új	  Zéland	   	  5,8	  	  
Kambodzsa	   	  22,2	  	    Új	  Zéland	  -‐	  Auckland	   	  5,8	  	  
Kanada	   	  3,5	  	    Új	  Zéland	  -‐	  Wellington	   	  5,8	  	  
Kazasztán	   	  20,7	  	    Ukrajna	  Vezetékes	   	  23,5	  	  
Kazasztán	  -‐	  Almata	   	  8,2	  	    Uruguay	   	  16,4	  	  
Kazasztán	  -‐	  Astana	   	  22,9	  	    Usa	  -‐	  Alaszka	   	  7,7	  	  
Kazasztán	  -‐	  Karaganda	   	  22,9	  	    Usa	  -‐	  Hawaii	   	  10,4	  	  
Kazasztán	  -‐	  Kokshetav	   	  22,9	  	    Usa	  Vezetékes	  (Kontinens)	   	  4,0	  	  
Kazasztán	  -‐	  Petropavlovsk	   	  22,9	  	    Üzbegisztán	   	  18,4	  	  
Kazasztán	  -‐	  Temirtau	   	  22,9	  	    Vanuatu	   	  110,4	  	  
Kenya	   	  21,4	  	    Vatikán	   	  9,4	  	  
Kenya	  -‐	  Nairobi	   	  12,3	  	    Venezuela	   	  8,0	  	  
Kína	  Vezetékes	   	  4,0	  	    Venezuela	  -‐	  Caracas	   	  6,3	  	  
Kirgizisztán	   	  29,8	  	    Vietnám	   	  17,1	  	  
Kiribati	   	  149,6	  	    Vietnám	  -‐	  Hanoi	   	  14,6	  	  
Kolumbia	   	  12,6	  	    Vietnám	  -‐	  Ho	  Chi	  Minh	  City	   	  14,0	  	  
Kolumbia	  -‐	  Bogota	   	  5,4	  	    Virgin	  Islands	  (Us)	   	  4,7	  	  
Kolumbia	  -‐	  Medellin	   	  12,0	  	    Virgin-‐Szigetek	   	  31,6	  	  
Kongó	   	  36,4	  	    Wallis	  &	  Futuna	   	  206,3	  	  
Kongó	  Dem,	  Rep,	   	  77,0	  	    Western	  Samoa	   	  102,1	  	  
Korea	  South	   	  6,5	  	    Yemen	   	  35,4	  	  
Korea	  South	  -‐	  Seoul	   	  6,5	  	    Zambia	   	  35,9	  	  
Közép-‐Afrikai	  Köztársaság	   	  88,4	  	    Zimbabwe	   	  15,8	  	  
Kuba	   	  230,7	  	      

	  

Opennetworks	  hálózatából	  elérhető	  emeltdíjas	  számok	  (06	  90)	  és	  emelt	  díjas,	  díjkorlátos	  
(06	  91)	  számok	  hívásának	  díja:	  

Az	   emelt	   díjas	   és	   emelt	   díjas	   díjkorlátos	   számok	   hívása	   alapbeállításként	   a	   szolgáltatáshoz	  
NEM	   ENGEDÉLYEZETT.	   	   A	   beállítás	   módosítása	   a	   telefonos	   ügyfélszolgálaton	   ingyenesen 
kezdeményezhető.	  

Irány Operátor Számmező Díj Egység 

GTS         
PRS Audiofix_909000 (GTS) GTS 06909000 120,47 Ft hívás 
PRS Audiofix_909001 (GTS) GTS 06909001 240,16 Ft hívás 
PRS Audiofix_909002 (GTS) GTS 06909002 500,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_909003 (GTS) GTS 06909003 760,63 Ft hívás 
PRS Audiofix_909004 (GTS) GTS 06909004 1 200,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_909005 (GTS) GTS 06909005 180,31 Ft perc 
PRS Audiotex_909006 (GTS) GTS 06909006 260,63 Ft perc 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiotex_909007 (GTS) GTS 06909007 360,63 Ft perc 
PRS Audiotex_909008 (GTS) GTS 06909008 600,00 Ft perc 
PRS Audiotex_909009 (GTS) GTS 06909009 800,00 Ft perc 
PRS Audiofix_919990 (GTS) GTS 06919990 80,31 Ft hívás 
PRS Audiofix_919991 (GTS) GTS 06919991 280,31 Ft hívás 
PRS Audiofix_919992 (GTS) GTS 06919992 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_919993 (GTS) GTS 06919993 600,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_919994 (GTS) GTS 06919994 787,40 Ft hívás 
PRS Audiotex_919995 (GTS) GTS 06919995 80,31 Ft perc 
PRS Audiotex_919996 (GTS) GTS 06919996 120,47 Ft perc 
PRS Audiotex_919997 (GTS) GTS 06919997 160,63 Ft perc 
PRS Audiotex_919998 (GTS) GTS 06919998 240,16 Ft perc 
PRS Audiotex_919999 (GTS) GTS 06919999 280,31 Ft perc 

	  

Irány Operátor Számmező Díj Egység 

Invitel 
    PRS Audiotex_901800 (Invitel) Invitel 06901800 122,04 Ft perc 

PRS Audiotex_901801 (Invitel) Invitel 06901801 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_901802 (Invitel) Invitel 06901802 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_901803 (Invitel) Invitel 06901803 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_901804 (Invitel) Invitel 06901804 122,04 Ft perc 
PRS Audiofix_901805 (Invitel) Invitel 06901805 90,55 Ft hívás 
PRS Audiofix_901806 (Invitel) Invitel 06901806 90,55 Ft hívás 
PRS Audiofix_901807 (Invitel) Invitel 06901807 90,55 Ft hívás 
PRS Audiofix_901808 (Invitel) Invitel 06901808 90,55 Ft hívás 
PRS Audiofix_901809 (Invitel) Invitel 06901809 90,55 Ft hívás 
PRS Audiotex_901810 (Invitel) Invitel 06901810 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_901811 (Invitel) Invitel 06901811 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_901812 (Invitel) Invitel 06901812 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_901813 (Invitel) Invitel 06901813 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_901814 (Invitel) Invitel 06901814 181,10 Ft perc 
PRS Audiofix_901815 (Invitel) Invitel 06901815 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_901816 (Invitel) Invitel 06901816 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_901817 (Invitel) Invitel 06901817 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_901818 (Invitel) Invitel 06901818 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_901819 (Invitel) Invitel 06901819 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_90182 (Invitel) Invitel 0690182 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_90183 (Invitel) Invitel 0690183 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_90184 (Invitel) Invitel 0690184 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_90185 (Invitel) Invitel 0690185 600,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_90186 (Invitel) Invitel 0690186 240,15 Ft  perc 
PRS Audiofix_901870 (Invitel) Invitel 06901870 900,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901871 (Invitel) Invitel 06901871 900,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901872 (Invitel) Invitel 06901872 900,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901873 (Invitel) Invitel 06901873 900,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901874 (Invitel) Invitel 06901874 900,00 Ft hívás 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiofix_901875 (Invitel) Invitel 06901875 1 500,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901876 (Invitel) Invitel 06901876 1 500,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901877 (Invitel) Invitel 06901877 1 500,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901878 (Invitel) Invitel 06901878 1 500,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901879 (Invitel) Invitel 06901879 1 500,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_901880 (Invitel) Invitel 06901880 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_901881 (Invitel) Invitel 06901881 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_901882 (Invitel) Invitel 06901882 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_901883 (Invitel) Invitel 06901883 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_901884 (Invitel) Invitel 06901884 362,20 Ft perc 
PRS Audiofix_901885 (Invitel) Invitel 06901885 2 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901886 (Invitel) Invitel 06901886 2 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901887 (Invitel) Invitel 06901887 2 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901888 (Invitel) Invitel 06901888 2 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901889 (Invitel) Invitel 06901889 2 000,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_901890 (Invitel) Invitel 06901890 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_901891 (Invitel) Invitel 06901891 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_901892 (Invitel) Invitel 06901892 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_901893 (Invitel) Invitel 06901893 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_901894 (Invitel) Invitel 06901894 362,20 Ft perc 
PRS Audiofix_901895 (Invitel) Invitel 06901895 4 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901896 (Invitel) Invitel 06901896 4 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901897 (Invitel) Invitel 06901897 4 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901898 (Invitel) Invitel 06901898 4 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_901899 (Invitel) Invitel 06901899 4 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_90720 (Invitel) Invitel 0690720 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_90730 (Invitel) Invitel 0690730 400,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_90822 (Invitel) Invitel 0690822 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_90823 (Invitel) Invitel 0690823 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_90824 (Invitel) Invitel 0690824 240,15 Ft perc 
PRS Audiotex_90825 (Invitel) Invitel 0690825 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_9118000 (Invitel) Invitel 069118000 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_9118001 (Invitel) Invitel 069118001 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_9118002 (Invitel) Invitel 069118002 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_9118003 (Invitel) Invitel 069118003 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_9118004 (Invitel) Invitel 069118004 122,04 Ft perc 
PRS Audiofix_9118005 (Invitel) Invitel 069118005 90,55 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118006 (Invitel) Invitel 069118006 90,55 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118007 (Invitel) Invitel 069118007 90,55 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118008 (Invitel) Invitel 069118008 90,55 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118009 (Invitel) Invitel 069118009 90,55 Ft hívás 
PRS Audiotex_9118010 (Invitel) Invitel 069118010 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_9118011 (Invitel) Invitel 069118011 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_9118012 (Invitel) Invitel 069118012 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_9118013 (Invitel) Invitel 069118013 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_9118014 (Invitel) Invitel 069118014 181,10 Ft perc 
PRS Audiofix_9118015 (Invitel) Invitel 069118015 122,04 Ft hívás 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiofix_9118016 (Invitel) Invitel 069118016 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118017 (Invitel) Invitel 069118017 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118018 (Invitel) Invitel 069118018 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118019 (Invitel) Invitel 069118019 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118020 (Invitel) Invitel 069118020 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118021 (Invitel) Invitel 069118021 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118022 (Invitel) Invitel 069118022 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118023 (Invitel) Invitel 069118023 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118024 (Invitel) Invitel 069118024 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_911803 (Invitel) Invitel 06911803 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_911804 (Invitel) Invitel 06911804 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_911805 (Invitel) Invitel 06911805 600,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_911806 (Invitel) Invitel 06911806 240,15 Ft perc 
PRS Audiofix_9118070 (Invitel) Invitel 069118070 900,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118071 (Invitel) Invitel 069118071 900,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118072 (Invitel) Invitel 069118072 900,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118073 (Invitel) Invitel 069118073 900,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_9118074 (Invitel) Invitel 069118074 900,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_911809 (Invitel) Invitel 06911809 362,20 Ft perc 
PRS Audiofix_91400 (Invitel) Invitel 0691400 100,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_91410 (Invitel) Invitel 0691410 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_91420 (Invitel) Invitel 0691420 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_91430 (Invitel) Invitel 0691430 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_91460 (Invitel) Invitel 0691460 122,04 Ft hívás 
PRS Audiotex_91822 (Invitel) Invitel 0691822 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_91823 (Invitel) Invitel 0691823 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_91824 (Invitel) Invitel 0691824 240,15 Ft perc 
PRS Audiotex_91825 (Invitel) Invitel 0691825 362,20 Ft perc 

	  

Irány Operátor Számmező Díj Egység 

Mikroháló         
PRS Audiotex_902650 (Mikroháló) Mikroháló 06902650 252,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902651 (Mikroháló) Mikroháló 06902651 252,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902652 (Mikroháló) Mikroháló 06902652 252,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902653 (Mikroháló) Mikroháló 06902653 252,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902654 (Mikroháló) Mikroháló 06902654 252,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902655 (Mikroháló) Mikroháló 06902655 160,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902656 (Mikroháló) Mikroháló 06902656 160,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902657 (Mikroháló) Mikroháló 06902657 160,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902658 (Mikroháló) Mikroháló 06902658 160,00 Ft perc 
PRS Audiotex_902659 (Mikroháló) Mikroháló 06902659 160,00 Ft perc 
	  

Irány Operátor Számmező Díj Egység 

T-Mobile         

PRS Audiotex_906030 (T-Mobile) T-mobile 06906030 77,95 Ft perc 
PRS Audiotex_906031 (T-Mobile) T-mobile 06906031 125,98 Ft perc 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiotex_906032 (T-Mobile) T-mobile 06906032 200,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906033 (T-Mobile) T-mobile 06906033 259,84 Ft perc 
PRS Audiotex_906034 (T-Mobile) T-mobile 06906034 300,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906035 (T-Mobile) T-mobile 06906035 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906036 (T-Mobile) T-mobile 06906036 500,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906037 (T-Mobile) T-mobile 06906037 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906038 (T-Mobile) T-mobile 06906038 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906039 (T-Mobile) T-mobile 06906039 500,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906330 (T-Mobile) T-mobile 06906330 125,98 Ft perc 
PRS Audiotex_906331 (T-Mobile) T-mobile 06906331 153,54 Ft perc 
PRS Audiotex_906332 (T-Mobile) T-mobile 06906332 200,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906333 (T-Mobile) T-mobile 06906333 259,84 Ft perc 
PRS Audiotex_906334 (T-Mobile) T-mobile 06906334 300,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906335 (T-Mobile) T-mobile 06906335 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906336 (T-Mobile) T-mobile 06906336 452,75 Ft perc 
PRS Audiotex_906337 (T-Mobile) T-mobile 06906337 500,00 Ft perc 
PRS Audiofix_906360 (T-Mobile) T-mobile 06906360 125,98 Ft hívás 
PRS Audiofix_906361 (T-Mobile) T-mobile 06906361 153,54 Ft hívás 
PRS Audiofix_906362 (T-Mobile) T-mobile 06906362 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906363 (T-Mobile) T-mobile 06906363 259,84 Ft hívás 
PRS Audiofix_906364 (T-Mobile) T-mobile 06906364 300,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906365 (T-Mobile) T-mobile 06906365 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906366 (T-Mobile) T-mobile 06906366 452,75 Ft hívás 
PRS Audiofix_906367 (T-Mobile) T-mobile 06906367 500,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_90640 (T-Mobile) T-mobile 0690640 62,99 Ft hívás 
PRS Audiofix_90641 (T-Mobile) T-mobile 0690641 125,98 Ft hívás 
PRS Audiofix_90642 (T-Mobile) T-mobile 0690642 259,84 Ft hívás 
PRS Audiofix_90643 (T-Mobile) T-mobile 0690643 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_90644 (T-Mobile) T-mobile 0690644 452,75 Ft hívás 
PRS Audiofix_90645 (T-Mobile) T-mobile 0690645 555,11 Ft hívás 
PRS Audiofix_90646 (T-Mobile) T-mobile 0690646 755,90 Ft hívás 
PRS Audiofix_90647 (T-Mobile) T-mobile 0690647 1 000,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_90648 (T-Mobile) T-mobile 0690648 1 500,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_90649 (T-Mobile) T-mobile 0690649 4 000,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_913000 (T-Mobile) T-mobile 06913000 77,95 Ft perc 
PRS Audiotex_913001 (T-Mobile) T-mobile 06913001 125,98 Ft perc 
PRS Audiotex_913002 (T-Mobile) T-mobile 06913002 153,54 Ft perc 
PRS Audiotex_913003 (T-Mobile) T-mobile 06913003 200,00 Ft perc 
PRS Audiotex_913004 (T-Mobile) T-mobile 06913004 259,84 Ft perc 
PRS Audiotex_913005 (T-Mobile) T-mobile 06913005 300,00 Ft perc 
PRS Audiotex_913006 (T-Mobile) T-mobile 06913006 393,70 Ft perc 
PRS Audiofix_91330 (T-Mobile) T-mobile 0691330 43,30 Ft hívás 
PRS Audiofix_91331 (T-Mobile) T-mobile 0691331 77,95 Ft hívás 
PRS Audiofix_91332 (T-Mobile) T-mobile 0691332 125,98 Ft hívás 
PRS Audiofix_91333 (T-Mobile) T-mobile 0691333 177,16 Ft hívás 
PRS Audiofix_91334 (T-Mobile) T-mobile 0691334 259,84 Ft hívás 
PRS Audiofix_91335 (T-Mobile) T-mobile 0691335 300,00 Ft hívás 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiofix_91336 (T-Mobile) T-mobile 0691336 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_91337 (T-Mobile) T-mobile 0691337 500,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_91338 (T-Mobile) T-mobile 0691338 750,90 Ft hívás 
PRS Audiofix_91339 (T-Mobile) T-mobile 0691339 787,40 Ft hívás 
PRS Audiotex_916330 (T-Mobile) T-mobile 06916330 125,98 Ft perc 
PRS Audiotex_916331 (T-Mobile) T-mobile 06916331 153,54 Ft perc 
PRS Audiotex_916332 (T-Mobile) T-mobile 06916332 200,00 Ft perc 
PRS Audiotex_916333 (T-Mobile) T-mobile 06916333 259,84 Ft perc 
PRS Audiotex_916334 (T-Mobile) T-mobile 06916334 300,00 Ft perc 
PRS Audiotex_916335 (T-Mobile) T-mobile 06916335 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_916336 (T-Mobile) T-mobile 06916336 452,75 Ft perc 
PRS Audiotex_916337 (T-Mobile) T-mobile 06916337 500,00 Ft perc 
PRS Audiofix_916360 (T-Mobile) T-mobile 06916360 125,98 Ft hívás 
PRS Audiofix_916361 (T-Mobile) T-mobile 06916361 153,54 Ft hívás 
PRS Audiofix_916362 (T-Mobile) T-mobile 06916362 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_916363 (T-Mobile) T-mobile 06916363 259,84 Ft hívás 
PRS Audiofix_916364 (T-Mobile) T-mobile 06916364 300,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_916365 (T-Mobile) T-mobile 06916365 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_916366 (T-Mobile) T-mobile 06916366 452,75 Ft hívás 
PRS Audiofix_916367 (T-Mobile) T-mobile 06916367 500,00 Ft hívás 

	  

Irány Operátor Számmező Díj Egység 

Telenor         

PRS Audiotex_906020 (Telenor) Telenor 06906020 381,88 Ft perc 
PRS Audiotex_906021 (Telenor) Telenor 06906021 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_906022 (Telenor) Telenor 06906022 161,41 Ft perc 
PRS Audiotex_906023 (Telenor) Telenor 06906023 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_906024 (Telenor) Telenor 06906024 200,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906025 (Telenor) Telenor 06906025 240,15 Ft perc 
PRS Audiotex_906026 (Telenor) Telenor 06906026 322,83 Ft perc 
PRS Audiotex_906027 (Telenor) Telenor 06906027 381,88 Ft perc 
PRS Audiotex_906028 (Telenor) Telenor 06906028 600,00 Ft perc 
PRS Audiotex_906029 (Telenor) Telenor 06906029 800,00 Ft perc 
PRS Audiofix_906100 (Telenor) Telenor 06906100 66,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_906101 (Telenor) Telenor 06906101 66,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_906102 (Telenor) Telenor 06906102 66,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_906103 (Telenor) Telenor 06906103 66,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_906107 (Telenor) Telenor 06906107 100,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906110 (Telenor) Telenor 06906110 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_906111 (Telenor) Telenor 06906111 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_906112 (Telenor) Telenor 06906112 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_906113 (Telenor) Telenor 06906113 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_906114 (Telenor) Telenor 06906114 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_906120 (Telenor) Telenor 06906120 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_906121 (Telenor) Telenor 06906121 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_906122 (Telenor) Telenor 06906122 161,41 Ft hívás 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiofix_906123 (Telenor) Telenor 06906123 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_906124 (Telenor) Telenor 06906124 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_906130 (Telenor) Telenor 06906130 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906131 (Telenor) Telenor 06906131 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906132 (Telenor) Telenor 06906132 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906133 (Telenor) Telenor 06906133 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906134 (Telenor) Telenor 06906134 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906140 (Telenor) Telenor 06906140 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_906141 (Telenor) Telenor 06906141 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_906142 (Telenor) Telenor 06906142 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_906143 (Telenor) Telenor 06906143 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_906144 (Telenor) Telenor 06906144 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_906145 (Telenor) Telenor 06906145 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_906146 (Telenor) Telenor 06906146 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_906147 (Telenor) Telenor 06906147 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_906151 (Telenor) Telenor 06906151 322,83 Ft hívás 
PRS Audiofix_906152 (Telenor) Telenor 06906152 322,83 Ft hívás 
PRS Audiofix_906153 (Telenor) Telenor 06906153 322,83 Ft hívás 
PRS Audiofix_906154 (Telenor) Telenor 06906154 323,83 Ft hívás 
PRS Audiofix_906161 (Telenor) Telenor 06906161 381,88 Ft hívás 
PRS Audiofix_906162 (Telenor) Telenor 06906162 381,88 Ft hívás 
PRS Audiofix_906163 (Telenor) Telenor 06906163 381,88 Ft hívás 
PRS Audiofix_906164 (Telenor) Telenor 06906164 381,88 Ft hívás 
PRS Audiofix_906170 (Telenor) Telenor 06906170 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906171 (Telenor) Telenor 06906171 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906172 (Telenor) Telenor 06906172 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906173 (Telenor) Telenor 06906173 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906174 (Telenor) Telenor 06906174 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906175 (Telenor) Telenor 06906175 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906176 (Telenor) Telenor 06906176 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906179 (Telenor) Telenor 06906179 600,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906190 (Telenor) Telenor 06906190 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906191 (Telenor) Telenor 06906191 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906192 (Telenor) Telenor 06906192 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906193 (Telenor) Telenor 06906193 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906194 (Telenor) Telenor 06906194 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906195 (Telenor) Telenor 06906195 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906196 (Telenor) Telenor 06906196 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906197 (Telenor) Telenor 06906197 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906198 (Telenor) Telenor 06906198 800,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_906199 (Telenor) Telenor 06906199 1 600,00 Ft hívás 
PRS Audiotex_906660 (Telenor) Telenor 06906660 318,89 Ft perc 
PRS Audiotex_906661 (Telenor) Telenor 06906661 381,88 Ft perc 
PRS Audiotex_906662 (Telenor) Telenor 06906662 381,88 Ft perc 
PRS Audiotex_906663 (Telenor) Telenor 06906663 381,88 Ft perc 
PRS Audiotex_906664 (Telenor) Telenor 06906664 381,88 Ft perc 
PRS Audiotex_906665 (Telenor) Telenor 06906665 381,88 Ft perc 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiotex_906666 (Telenor) Telenor 06906666 381,88 Ft perc 
PRS Audiotex_906667 (Telenor) Telenor 06906667 476,37 Ft perc 
PRS Audiotex_906668 (Telenor) Telenor 06906668 559,05 Ft perc 
PRS Audiotex_906669 (Telenor) Telenor 06906669 637,79 Ft perc 
PRS Audiotex_912000 (Telenor) Telenor 06912000 66,92 Ft perc 
PRS Audiotex_912001 (Telenor) Telenor 06912001 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_912002 (Telenor) Telenor 06912002 161,41 Ft perc 
PRS Audiotex_912003 (Telenor) Telenor 06912003 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_912004 (Telenor) Telenor 06912004 200,00 Ft perc 
PRS Audiotex_912005 (Telenor) Telenor 06912005 240,15 Ft perc 
PRS Audiotex_912006 (Telenor) Telenor 06912006 322,83 Ft perc 
PRS Audiotex_912007 (Telenor) Telenor 06912007 381,88 Ft perc 
PRS Audiofix_912200 (Telenor) Telenor 06912200 66,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_912201 (Telenor) Telenor 06912201 66,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_912202 (Telenor) Telenor 06912202 66,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_912203 (Telenor) Telenor 06912203 66,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_912207 (Telenor) Telenor 06912207 100,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912210 (Telenor) Telenor 06912210 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_912211 (Telenor) Telenor 06912211 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_912212 (Telenor) Telenor 06912212 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_912213 (Telenor) Telenor 06912213 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_912214 (Telenor) Telenor 06912214 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_912214 (Telenor) Telenor 06912214 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_912221 (Telenor) Telenor 06912221 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_912222 (Telenor) Telenor 06912222 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_912223 (Telenor) Telenor 06912223 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_912224 (Telenor) Telenor 06912224 161,41 Ft hívás 
PRS Audiofix_912230 (Telenor) Telenor 06912230 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912231 (Telenor) Telenor 06912231 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912232 (Telenor) Telenor 06912232 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912233 (Telenor) Telenor 06912233 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912234 (Telenor) Telenor 06912234 200,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912240 (Telenor) Telenor 06912240 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_912241 (Telenor) Telenor 06912241 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_912242 (Telenor) Telenor 06912242 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_912243 (Telenor) Telenor 06912243 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_912244 (Telenor) Telenor 06912244 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_912245 (Telenor) Telenor 06912245 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_912246 (Telenor) Telenor 06912246 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_912247 (Telenor) Telenor 06912247 240,15 Ft hívás 
PRS Audiofix_912249 (Telenor) Telenor 06912249 259,84 Ft hívás 
PRS Audiofix_912250 (Telenor) Telenor 06912250 300,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912251 (Telenor) Telenor 06912251 322,83 Ft hívás 
PRS Audiofix_912252 (Telenor) Telenor 06912252 322,83 Ft hívás 
PRS Audiofix_912253 (Telenor) Telenor 06912253 322,83 Ft hívás 
PRS Audiofix_912254 (Telenor) Telenor 06912254 322,83 Ft hívás 
PRS Audiofix_912261 (Telenor) Telenor 06912261 381,88 Ft hívás 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiofix_912262 (Telenor) Telenor 06912262 381,88 Ft hívás 
PRS Audiofix_912263 (Telenor) Telenor 06912263 381,88 Ft hívás 
PRS Audiofix_912264 (Telenor) Telenor 06912264 381,88 Ft hívás 
PRS Audiofix_912270 (Telenor) Telenor 06912270 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912271 (Telenor) Telenor 06912271 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912272 (Telenor) Telenor 06912272 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912273 (Telenor) Telenor 06912273 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912274 (Telenor) Telenor 06912274 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912275 (Telenor) Telenor 06912275 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912276 (Telenor) Telenor 06912276 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_912279 (Telenor) Telenor 06912279 600,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_91229 (Telenor) Telenor 0691229 787,40 Ft hívás 

	  

Irány Operátor Számmező Díj Egység 

UPC         

PRS Audiotex_909820 (UPC) UPC 06909820 19,69 Ft perc 
PRS Audiotex_909821 (UPC) UPC 06909821 39,37 Ft perc 
PRS Audiotex_909822 (UPC) UPC 06909822 122,04 Ft perc 
PRS Audiotex_909823 (UPC) UPC 06909823 59,05 Ft perc 
PRS Audiotex_909824 (UPC) UPC 06909824 157,48 Ft perc 
PRS Audiotex_909825 (UPC) UPC 06909825 236,22 Ft perc 
PRS Audiotex_909826 (UPC) UPC 06909826 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_909827 (UPC) UPC 06909827 787,40 Ft perc 
PRS Audiotex_909828 (UPC) UPC 06909828 1 181,10 Ft perc 
PRS Audiotex_909829 (UPC) UPC 06909829 1 574,80 Ft perc 
PRS Audiotex_90983 (UPC) UPC 0690983 177,16 Ft perc 
PRS Audiotex_90984 (UPC) UPC 0690984 236,22 Ft perc 
PRS Audiotex_909850 (UPC) UPC 06909850 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_909851 (UPC) UPC 06909851 362,20 Ft perc 
PRS Audiotex_909852 (UPC) UPC 06909852 362,20 Ft perc 
PRS Audiofix_909853 (UPC) UPC 06909853 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_909854 (UPC) UPC 06909854 787,40 Ft hívás 
PRS Audiofix_909855 (UPC) UPC 06909855 1 181,10 Ft hívás 
PRS Audiofix_909856 (UPC) UPC 06909856 1 574,80 Ft hívás 
PRS Audiofix_909857 (UPC) UPC 06909857 1 968,50 Ft hívás 
PRS Audiotex_909858 (UPC) UPC 06909858 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_909859 (UPC) UPC 06909859 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_91110 (UPC) UPC 0691110 86,61 Ft perc 
PRS Audiotex_91114 (UPC) UPC 0691114 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_911150 (UPC) UPC 06911150 86,61 Ft perc 
PRS Audiotex_911151 (UPC) UPC 06911151 600,00 Ft perc 
PRS Audiotex_911152 (UPC) UPC 06911152 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_911153 (UPC) UPC 06911153 19,68 Ft perc 
PRS Audiotex_911154 (UPC) UPC 06911154 39,37 Ft perc 
PRS Audiotex_911155 (UPC) UPC 06911155 59,05 Ft perc 
PRS Audiotex_911156 (UPC) UPC 06911156 196,85 Ft perc 
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Irány Operátor Számmező Díj Egység 

PRS Audiotex_911157 (UPC) UPC 06911157 400,00 Ft perc 
PRS Audiotex_911158 (UPC) UPC 06911158 590,55 Ft perc 
PRS Audiotex_911159 (UPC) UPC 06911159 787,40 Ft perc 
PRS Audiofix_91121 (UPC) UPC 0691121 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_91123 (UPC) UPC 0691123 236,22 Ft hívás 
PRS Audiofix_911240 (UPC) UPC 06911240 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_911241 (UPC) UPC 06911241 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_911242 (UPC) UPC 06911242 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_911243 (UPC) UPC 06911243 39,37 Ft hívás 
PRS Audiofix_911244 (UPC) UPC 06911244 59,05 Ft hívás 
PRS Audiofix_911245 (UPC) UPC 06911245 78,74 Ft hívás 
PRS Audiofix_911246 (UPC) UPC 06911246 78,74 Ft hívás 
PRS Audiofix_911247 (UPC) UPC 06911247 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_911248 (UPC) UPC 06911248 157,48 Ft hívás 
PRS Audiofix_911249 (UPC) UPC 06911249 236,22 Ft hívás 
PRS Audiofix_911250 (UPC) UPC 06911250 600,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_911251 (UPC) UPC 06911251 600,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_911252 (UPC) UPC 06911252 600,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_911253 (UPC) UPC 06911253 122,04 Ft hívás 
PRS Audiofix_911254 (UPC) UPC 06911254 236,22 Ft hívás 
PRS Audiofix_911255 (UPC) UPC 06911255 400,00 Ft hívás 
PRS Audiofix_911256 (UPC) UPC 06911256 629,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_911257 (UPC) UPC 06911257 629,92 Ft hívás 
PRS Audiofix_911258 (UPC) UPC 06911258 787,40 Ft hívás 
PRS Audiofix_911259 (UPC) UPC 06911259 787,40 Ft hívás 

	  

Opennetworks	  hálózatából	  elérhető	  rövid	  hívószámok	  hívásának	  díja:	  

Szám	   Szolgáltató	   Hívásdíj	  
	  	   	  	   	  	  

Ügyfélszolgálati	  számok	  

1200	   Amtel	  Hang	  és	  Internet	  Kommunikációs	  
Magyarország	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  

1203	   ViDaNet	  Kábeltelevíziós	  Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1207	   Radiolan	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1210	   Timenet	  Kft.	   Díjmentes	  
1211	   Antenna	  Hungária	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1212	   INTV	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1213	   Interware	  Internet	  Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1220	   Telenor	  Magyarország	  Zrt.	   24,9	  Ft	  /	  perc	  
1221	   UPC	  Magyarország	  Telekommunikációs	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1222	   ePhone	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1230	   T-‐Mobile	  ügyfélszolgálat	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
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Szám	   Szolgáltató	   Hívásdíj	  

1231	   PR	  TELECOM	  Távközlési	  Kereskedelmi	  és	  
Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  

1235	   BUSINESS	  TELECOM	  Távközlési	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1240	   EuroCable	  Magyarország	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1250	   Drávanet	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1266	   Hello	  HD	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1270	   Vodafone	  Magyarország	  Mobil	  Távközlési	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1272	   DIGI	  Távközlési	  és	  Szolgáltató	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  

1276	   OPTICON	  Telekommunikációs	  Hálózati	  Szolgáltató	  
Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  

1277	   ZNET-‐MIKRONET	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1280	   FiberNet	  Kommunikációs	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1288	   Invitel	  Távközlési	  Szolgáltató	  Zrt.	   Díjmentes	  
1294	   H1	  Telekom	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1400	   T-‐Mobile	  ügyfélszolgálat	   24,9	  Ft	  /perc	  
1401	   Vodafone	  Telefonos	  Értékesítés	  Vonal	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1411	   Invitel	  Távközlési	  Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1412	   Magyar	  Telekom	  ügyfélszolgálat	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1415	   Bárdi	  Autó	  Zrt.	  Ügyfélszolgálat	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1418	   Invitel	  Távközlési	  Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1422	   Magyar	  Telekom	  ügyfélszolgálat	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1423	   E-‐On	  Ügyfélszolgálati	  Kft.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1430	   T-‐Mobile	  ügyfélszolgálat	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1434	   T-‐Online	  ügyfélszolgálat	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1435	   Magyar	  Telekom	  ügyfélszolgálat	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1440	   Telenor	  B2C	  info	  vonal	   24,9	  Ft	  /perc	  
1441	   Magyar	  Telekom	  hívókártya	  szolgáltatás	  elérése	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1442	   Business	  Telecom	  Távközlési	  Kft	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1443	   Invitel	  Távközlési	  Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1444	   Invitel	  Távközlési	  Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1445	   Invitel	  Távközlési	  Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1448	   Invitel	  Távközlési	  Szolgáltató	  Zrt.	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
1818	   Kormányzati	  ügyfélvonal	   4,9	  Ft	  /	  perc	  

	  

Közérdekű	  tájékoztató	  és	  támogató	  számok	  
104	   Mentők	   Díjmentes	  
105	   Tűzoltók	   Díjmentes	  
107	   Rendőrség	   Díjmentes	  
112	   Egységes	  segélyhívószám	   Díjmentes	  
180	   Pontos	  idő	  szolgáltatás	   50	  Ft	  /	  hívás	  
185	   Egyszerűsített	  foglalkoztatást	  bejelentő	  vonal	   4,9	  Ft	  /	  perc	  
193	   Kezelői	  ébresztés	   120	  Ft	  /	  hívás	  
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197	   Különleges	  Tudakozó	   200	  Ft	  /	  perc	  
198	   Belföldi	  tudakozó	   110	  Ft	  /	  hívás	  
199	   Nemzetközi	  tudakozó	   200	  Ft	  /	  perc	  
	  

Műholdas	  hívások	  díja:	  

A	  műholdas	  telefonszolgáltatók	  hívása	  az	  Opennetworks	  hálózatából	  nem	  engedélyezett.	  

Opennetworks	  ügyfélszolgálat/hibabejelentő	  hívásának	  díja:	  

Openneworks	  hálózatból:	  	   0,-‐Ft/perc	  

Más	  szolgáltató	  hálózatából:	   A	  hálózatot	  üzemeltető	  szolgáltató	  Díjszabása	  szerint	  	  

2 Faxoló	  szolgáltatás	  

2.1 Egyszeri	  és	  havidíjak	  

Egyszeri	  díj	  

Előre	  fizetett	  (prepaid)	  szolgáltatás,	  
valamint	  utólag	  fizetett	  (postpaid	  
szolgáltatás)	  12	  és	  24	  havi	  hűségidővel:	  

0,-‐Ft/előfizetés	  

Utólag	  fizetett	  (postpaid)	  szolgáltatás	  
hűségidő	  nélkül:	  

15.000,-‐
Ft/előfizetés	  

	  

Előre	  fizetett	  (Prepaid)	  szolgáltatatás	  havidíjak	  

A	  havidíjak	  korlátlan	  számú	  fax	  fogadásának	  lehetősét	  tartalmazzák.	  	  

Előre	  fizetett	  időszak	   Havidíj/előfizetés	  	  
(1	  faxszám)	  

3	  hónap	  (90	  nap)	   750,-‐Ft/hó	  
6	  hónap	  (180	  nap)	   700,-‐Ft/hó	  
12	  hónap	  (360	  nap)	   650,-‐Ft/hó	  
24	  hónap	  (720	  nap)	   600,-‐Ft/hó	  

Utólag	  fizetett	  (Postpaid)	  szolgáltatatás	  havidíjak	  
Hűségidő	   Havidíj/előfizetés	  	  

(1	  hívószám	  –	  két	  beszédcsatorna)	  

Hűségidő	  nélkül	   1.250,-‐Ft/hó	  (+	  egyszeri	  díj	  15.000	  Ft)	  

12	  hónap	  hűségidővel	   1.250,-‐Ft/hó	  
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Hűségidő	   Havidíj/előfizetés	  	  
(1	  hívószám	  –	  két	  beszédcsatorna)	  

24	  hónap	  hűségidővel	   950,-‐Ft/hó	  

Faxoló	  profi	  csomag	  (vállalati	  
könyvtár	  szolgáltatással)	  

3.500,-‐Ft/hó	  

	  

2.2 Forgalmi	  díjak	  
	  

Fogadott	  faxok	  díja:	  0,-‐Ft/oldal	  (havidíj	  magában	  foglalja)	  

Opennetworks	  hálózatból	  belföldi	  hálózatba	  küldött	  faxok	  díja:	  

Számlázási	  egység:	  

Előre	  fizetett	  (prepaid)	  szolgáltatás	  esetében:	  kredit	  -‐	  	  	  1	  kredit	  =	  1	  belföldi	  vezetékes	  
számra	  küldött	  oldal	  	  

Utólag	  fizetett	  (postpaid)	  szolgáltatás	  esetében:	  oldal	  

Külföldre	  küldött	  telefaxok	  esetében:	  perc	  

Forgalmi	  díj	  belföldre,	  vezetékes	  telefonszámra	  küldött	  faxok	  után	  előre	  fizetett	  
(prepaid)	  szolgáltatás	  esetében:	  

Egyszerre	  vásárolt	  
kreditek	  száma	  

Csomag	  díja	  (Ft)	   Egy	  belföldi	  oldal	  küldésének	  díja	  

kredit	   Forint	  

10	   250,-‐Ft	   1	  kredit	   25,-‐	  Ft	  

50	   1.000,-‐Ft	   1	  kredit	   20,-‐	  Ft	  

250	   3.750,-‐Ft	   1	  kredit	   15,-‐	  Ft	  

1250	   12.500,-‐Ft	   1	  kredit	   10,-‐	  Ft	  

2500	   20.000,-‐Ft	   1	  kredit	   8,-‐	  Ft	  

5000	   40.000,-‐Ft	   1	  kredit	   8,-‐	  Ft	  
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Forgalmi	  díj	  belföldre,	  mobil	  telefonszámra	  küldött	  faxok	  után	  előre	  fizetett	  
(prepaid)	  szolgáltatás	  esetében:	  

5	  kredit/oldal	  

	  

Forgalmi	   díj	   belföldre,	   vezetékes	   számra	   küldött	   faxok	   után	   utólag	   fizetett	  
(postpaid)	  szolgáltatás	  esetében:	  

15,-‐Ft/oldal	  

Forgalmi	   díj	   belföldre,	  mobil	   számra	   küldött	   faxok	   után	   utólag	   fizetett	   (postpaid)	  
szolgáltatás	  esetében:	  

35,-‐Ft/oldal 

	  

Opennetworks	  hálózatából	  külföldi	  telefonhálózatokba	  indított	  faxok:	  

A	  külföldre	  küldött	  oldalak	  a	  Telefonáló	  szolgáltatás	  nemzetközi	  percdíjai	  szerint	  	  

	  

3 VIPeX	  	  szolgáltatás	  

3.1 Bekapcsolási	  és	  havidíjak	  

Egyszeri	  díj	  

12	  havi	  hűségidővel:	   	   0,-‐Ft/előfizetés	  

Hűségidő	  nélkül:	   45.000,-‐Ft/VIPeX	  
előfizetés	  

IVR	  (hangmenü)	  setup	  egyszeri	  díja	  -‐	  amennyiben	  az	  Előfizető	  
igényli	  a	  havidíjban	  foglalt	  egyszintű	  IVR	  szolgáltatást,	  a	  díj	  
tartalmazza	  az	  IVR	  (hangmenü)	  üzembe	  helyezését	  és	  
beállításait,	  de	  nem	  tartalmazza	  a	  hangfileok	  rögzítését.	  	  	  	  

15.000,-‐Ft/előfizetés	  
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Havidíjak	  

Szolgáltatás	   Havidíj	  	  

	  

Havi	  szolgáltatási	  díj	  (tartalmaz	  1	  vezérszámot	  2	  
beszédcsatornával,	  valamint	  az	  egyszintű	  IVR	  szolgáltatást)	  

15.000,-‐Ft/hó/előfizetés	  

Akciós	  havi	  szolgáltatási	  díj	  (érvényes	  2012.	  május	  1-‐től	  
visszavonásig	  az	  alapdíjban	  foglalt	  szolgáltatásokkal,	  legalább	  
12	  hónap	  hűségidő	  vállalása	  esetén)	  

6.500,-‐Ft/hó/előfizetés	  

Havi	  szolgáltatási	  díj	  mellékenként	  (mellékenként	  további	  1	  
hívószámot	  tartalmaz	  1	  beszédcsatornával)	  	  

800,-‐Ft/hó/mellék	  

Akciós	  havi	  szolgáltatási	  díj	  mellékenként	  (mellékenként	  
további	  1	  telefonszámot	  és	  1	  beszédcsatornát	  tartalmaz).	  
Érvényes	  2012.	  május	  1-‐től	  visszavonásig	  20-‐49	  mellék	  
igénybevétele	  és	  legalább	  12	  hónap	  hűségidő	  válallása	  esetén	  	  

650,-‐Ft/hó/mellék	  

Akciós	  havi	  szolgáltatási	  díj	  mellékenként	  (mellékenként	  
további	  1	  telefonszámot	  és	  1	  beszédcsatornát	  tartalmaz).	  
Érvényes	  2012.	  május	  1-‐től	  visszavonásig	  50+	  mellék	  
igénybevétele	  és	  legalább	  12	  hónap	  hűségidő	  válallása	  esetén	  

500,-‐Ft/hó/mellék	  

	  

Kényelmi	  szolgáltatások	  havidíja	  

A	  kényelmi	  szolgáltatások	  igénybe	  vétele	  csak	  erre	  alkalmas	  végberendezéssel	  lehetséges.	  

VIPeX	  Szolgáltatáshoz	  igénybe	  vehető	  
kényelmi	  szolgáltatás	  

Havidíj/mellék	   Alapbeállítás	  

Hívószám	  kijelzés	   0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  havi	  
előfizetési	  díja	  tartalmazza)	  

Engedélyezve	  

Hívás	  átirányítás	  -‐	  -‐	  Az	  átirányított	  
hívásokhoz	  kapcsolódóan	  a	  Szolgáltató	  
jelen	  Díjszabás	  Telefonáló	  szolgáltatáshoz	  
kapcsolódó	  „Forgalmi	  Díjak”	  fejezetében	  
meghatározott	  forgalmi	  díjat	  számít	  fel.	  

0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  havi	  
előfizetési	  díja	  tartalmazza)	  

Nem	  aktív	  

Hangposta	   0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  havi	  
előfizetési	  díja	  tartalmazza)	  

Nem	  aktív	  
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Hívásvárakoztatás	   0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  havi	  
előfizetési	  díja	  tartalmazza)	  

Aktív	  

Hívástartás	   0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  havi	  
előfizetési	  díja	  tartalmazza)	  

Aktív	  

3	  résztvevős	  konferenciabeszélgetés	   0,-‐Ft	  (a	  szolgáltatás	  havi	  
előfizetési	  díja	  tartalmazza)	  

Aktív	  

Hangrögzítés	   2.000,-‐Ft/mellék	   Nem	  aktív	  

	  

3.2 Forgalmi	  díjak	  

A	  forgalmi	  díjak	  a	  Telefonáló	  szolgáltatás	  percdíjai	  szerint	  számlázódnak.	  
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4 iCenter	  In	  	  szolgáltatás	  

4.1 Bekapcsolási	  és	  havidíjak	  

Üzembe	  helyezés	  és	  oktatás	  egyszeri	  díja	  

Setup	  (üzembe	  helyezés	  és	  oktatás)	  egyszeri	  díja	  -‐	  tartalmazza	  a	  többszintű	  
IVR	  (hangmenü)	  üzembe	  helyezését	  és	  beállításait,	  valamint	  a	  hangfileok	  
rögzítését	  is.	  Magában	  foglalja	  a	  rendszer	  alapbeállításait	  és	  a	  kezdeti	  
rendszerkonfigurációt	  az	  Előfizető	  igényeinek	  megfelelően.	  Tartalmazza	  a	  
supervisorok	  (max.	  5	  fő)	  oktatását	  az	  adminisztrációs	  felület	  kezelésére.	  

80.000,-‐
Ft/előfizetés	  

	  

	  

Havidíjak	  

Szolgáltatás	   Havidíj	  	  

	  

Havi	  szolgáltatási	  díj	  standard	  konfiguráció	  esetén	  (tartalmaz	  
1	  vezérszámot	  2	  beszédcsatornával	  és	  egy	  operátori	  
hozzáférés	  havidíjával,	  a	  többszintű	  IVR	  szolgáltatást,	  a	  
statisztikai	  modult,	  a	  tudásalapú	  kapcsolási	  rendszer	  
működését,	  a	  felhasználó	  oldali	  rendszerkonfigurálást	  
lehetővé	  tevő	  adminisztrációs	  rendszert	  és	  a	  fejlesztést	  nem	  
igénylő	  rendszertámogatás	  (support)	  biztosítását)	  

25.000,-‐Ft/előfizetés	  

Havi	  szolgáltatási	  díj	  munkaállomásonként	  
(munkaállomásonként	  további	  1	  beszédcsatornát	  tartalmaz)	  
2-‐9	  munkaállomás	  esetén	  	  

12.500,-‐
Ft/munkaállomás	  

Havi	  szolgáltatási	  díj	  munkaállomásonként	  
(munkaállomásonként	  további	  1	  beszédcsatornát	  tartalmaz)	  
10-‐19	  munkaállomás	  esetén	  (fizetendő	  a	  2.	  
munkaállomástól)	  

11.000,-‐
Ft/munkaállomás	  

Havi	  szolgáltatási	  díj	  munkaállomásonként	  
(munkaállomásonként	  további	  1	  beszédcsatornát	  tartalmaz)	  
20+	  munkaállomás	  esetén	  (fizetendő	  a	  2.	  munkaállomástól)	  

9.500,-‐Ft/munkaállomás	  
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Szolgáltatás	   Havidíj	  	  

	  

További	  beszédcsatornák	  havidíja:	   500,-‐Ft/beszédcsatorna	  

További	  hívószámok	  havidíja	   2.000,-‐Ft/hívószám	  

	  

4.2 Forgalmi	  díjak	  

A	  forgalmi	  díjak	  a	  Telefonáló	  szolgáltatás	  percdíjai	  szerint	  számlázódnak.	  

5 Speciális	  hívószámokhoz	  kapcsolódó	  díjak	  

	  

A	   speciális	   hívószámokhoz	   kapcsolódó	   díjak	   számlázása	   az	   igényelt	   szolgáltatástól	  
függetlenül,	  az	  egyes	  szolgáltatások	  egyszeri	  és	  havidíjain	  felül	  történik.	  

5.1 Külföldi	  hívószám	  díja	  

	   EU-‐s	  hívószám	   EU-‐n	  kívüli	  hívószám	  

Egyszeri	  bekapcsolási	  
díj/hívószám	  

10.000,-‐Ft	   10.000,-‐Ft	  

Havidíj/hívószám:	   5.000,-‐Ft	   10.000,-‐Ft	  

	  

5.2 Zöld	  és	  kék	  hívószám	  díja	  

Egyszeri	  és	  havidíjak	  

	   Zöld	  szám	   Kék	  szám	  

Egyszeri	  bekapcsolási	  
díj/hívószám	  

12.000,-‐Ft	   12.000,-‐Ft	  

Havidíj/hívószám:	   6.000,-‐Ft	   6.000,-‐Ft	  
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Forgalmi	  díjak	  csúcsidőben	  és	  csúcsidőn	  kívül	  

Kék	  szám	  

Budapest:	   4,9	  Ft/perc	  
Vidék:	  	   9,9	  Ft/perc	  
Mobil:	   14,9	  Ft/perc	  
	  
Zöld	  szám	  

Vezetékes:	   9,9	  Ft/perc	  
Mobil:	  	   24,9	  Ft/perc	  

	  

5.3 Egyedi	  és	  Szép	  szám	  igénylési	  díja	  

	  

www.telefonalo.hu	  és	  www.faxolo.hu	  számon	  felkínált	  
Szép	  számok	  igénylés	  egyszeri	  díja	  	  

15.000,-‐Ft	  

Egyéb	  Szép	  számok	  igénylési	  díja	   Egyedi	  ajánlat	  alapján	  

Egyedi, de	  nem	  szép	  hívószám	  igénylési	  díja:	  	  	   5.000,-‐Ft	  
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6 Adminisztrációs	  és	  ügyfélkezelési	  díjak	  

6.1 Kényelmi	  szolgáltatások	  beállításának/módosításának	  díja	  

www.telefonalo.hu	  oldalon	  módosítható	  kényelmi	  szolgáltatások:	  hívószám	  kijelzés,	  átirányítás,	  
hangposta	  

Minden	  egyéb	  kényelmi	  szolgáltatás,	  valamint	  a	  VIPeX	  szolgáltatáshoz	  kapcsolódó	  valamennyi	  
kényelmi	  szolgáltatás	  a	  telefonos	  Ügyfélszolgálaton	  tett	  bejelentéssel	  módosítható.	  

	   Telefonáló	  szolgáltatás	  

(megbízásonként,	  mely	  több	  
módosítást	  is	  magában	  
foglalhat)	  

VIPeX	  szolgáltatás	  

(megbízásonként,	  mely	  több	  
módosítást	  is	  magában	  
foglalhat)	  

Kényelmi	  szolgáltatás	  
beállítása/módosítása	  
ügyfél	  felületen	  

0,-‐Ft	   nem	  lehetséges	  

Kényelmi	  szolgáltatások	  
beállítása/módosítása	  
Ügyfélszolgálaton	  

0,-‐Ft/bejelentés	   0,-‐Ft	  (havidíj	  magában	  
foglalja)	  

	   

6.2 Híváskorlátok	  beállítása/feloldása	  Ügyfélszolgálaton	  

Hívásirány	   Alapbeállítás	   Első	  módosítás	  
Ügyfélszolgálaton	  	  

További	  módosítás	  

Opennet	  hálózaton	  
belüli	  hívások	  

engedélyezve	   0,-‐Ft/beállítás	   0,-‐Ft/beállítás	  

Belföldi	  vezetékes	  
hívás	  

engedélyezve	   0,-‐Ft/beállítás	   0,-‐Ft/beállítás	  

Belföldi	  mobil	  hívás	   engedélyezve	   0,-‐Ft/beállítás	   0,-‐Ft/beállítás	  

Speciális	  
hívószámok	  hívása	  

engedélyezve	   0,-‐Ft/beállítás	   0,-‐Ft/beállítás	  

Tudakozó	  hívása	   engedélyezve	   0,-‐Ft/beállítás	   0,-‐Ft/beállítás	  

Emelt	  díjas	  hívások	   tiltva	   0,-‐Ft/beállítás	   0,-‐Ft/beálíltás	  



28	  

	  

	  

6.3 Előfizetői	  Szerződésmódosításhoz	  kapcsolódó	  díjak	  

Előfizetői	  jellegváltoztatás	  díja	   2.000,-‐Ft	  

Átírás	  díja	   2.000,-‐Ft	  

Székhely,	  telepítési	  cím	  vagy	  számlaküldési	  cím	  módosítása	  
(ha	  nem	  jár	  hívószám	  megváltoztatásával)	  

0,-‐Ft	  

Hívószám	  megváltoztatásának	  díja	  (ügyfél kérésére vagy a 
telepítési cím módosításával járó körzetszám változás 
miatt) 

2.000,-‐Ft	  

Számhordozás	  díja	   2.700,-‐Ft/hívószám	  ill.	  
ISDN	  számmező	  esetén	  
számmező	  

Akciós	   számhordozás	   díj	   (visszavonásig	   érvényes)	   minimum	  
egy	  év	  hűségidő	  vagy	  egy	  éves	  futamidő	  esetén	  

0,-‐Ft/hívószám	  ill.	  ISDN	  
számmező	  esetén	  
számmező	  

Visszakapcsolás	  díja	  (szolgáltatás	  korlátozását	  követően)	  az	  
Előfizetői	  Szerződés	  felmondását	  megelőzően	  

2.000,-‐Ft	  

Visszakapcsolás	  díja	  az	  Előfizetői	  Szerződés	  megszűnését	  
követően	  180	  napon	  belül	  

5.000,-‐Ft	  

Előfizető	  által	  kezdeményezett	  szüneteltetés	  egyszeri	  díja	   2.000,-‐Ft	  

 

Előfizető	  által	  kezdeményezett	  szüneteltetés	  havidíja	  
(maximum	  6	  hónapos	  időtartamra)	  

A	  szolgáltatás	  havidíjának	  
50	  %-‐a	  	  

Belföldi	  Tudakozó	  szolgálat	  igénybe	  vételének	  egyszeri	  
(regisztrációs)	  díja:	  

2.000,-‐Ft	  

Számtárolás	  díja	  1	  hívószámra	   250,-‐Ft/hó	  

Számtárolás	  díja	  10	  hívószámra	   1.250,-‐Ft/hó	  

Számtárolás	  díja	  100	  hívószámra	   5.000,-‐Ft/hó	  
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6.4 Adminisztrációs	  és	  eljárási	  díjak	  

	  

Fizetési	  felszólítás	  díja	   500,-‐Ft/kiküldés	  

Felmondó	  levél	  díja	  

	  

800,-‐Ft/kiküldés	  

Behajtással	  kapcsolatos	  adminisztrációs	  díj	   Követelés	  20	  %-‐ának	  megfelelő	  átalánydíj,	  
de	  minimum	  2.000,-‐Ft	  

Túlfizetés	  bankszámlára	  történő	  
visszatérítésének	  díja	  

400,-‐Ft/tétel	  

Papír	  alapú	  számla	  újranyomtatás	  és	  postázás	  
díja	  (maximum	  3	  számlára)	  

800,-‐Ft/igény	  

Elektronikus	  számla	  újraküldési	  díja:	   0,-‐Ft/igény	  

Papír	  alapú	  hívásrészletező	  és	  tételes	  
számlamelléklet	  kibocsátásának	  díja	  

800,-‐Ft/dokumentum	  +	  20	  Ft	  /	  oldal	  

Adatváltozás	  bejelentés	  elmulasztása	  esetén	  
bejelentést	  megelőző	  időszak	  számláira	  új	  
számla	  kiállításának	  díja	  (maximum	  3	  havi	  
számla	  kiállítása	  igényelhető)	  papír	  alapú	  
számla	  esetén	  

1.600,-‐Ft/igény	  

Adatváltozás	  bejelentés	  elmulasztása	  esetén	  
bejelentést	  megelőző	  időszak	  számláira	  új	  
számla	  kiállításának	  díja	  (maximum	  3	  havi	  
számla	  kiállítása	  igényelhető)	  	  elektronikus	  
számla	  esetén	  

800,-‐Ft/igény	  

	  

	  

	  


