
 
REFOMOBIL DÍJSZABÁS 
Református Mobil Flotta konstrukció

Érvényes: 2021. február 1-től


PERCDÍJAS+ tarifacsomagok

Havidíjak   ePack kedvezménnyel Bruttó ár

Percdíjas +100MB mobilnet*   (EU-ban leforgalmazható: 100MB) 2.110 Ft

Percdíjas +  1GB mobilnet      (EU-ban leforgalmazható: 1 GB) 2.760 Ft

Percdíjas +  8 GB mobilnet     (EU-ban leforgalmazható: 8 GB) 3.810 Ft

Percdíjas + 25 GB mobilnet    (EU-ban leforgalmazható: 25 GB) 6.645 Ft

Percdíjas + korlátlan mobilnet (EU-ban leforgalmazható: 20 GB) 8.725 Ft

Kondíciók 

Havidíj leforgalmazhatóság 145 perc és 50 db hálózaton belüli SMS

Percdíj hívócsoporton belül 0 Ft

Percdíj hazai hálózatokba indított hívások esetén 6,99 Ft/perc

SMS küldés díja hazai hálózatokba 16,50 Ft

* Erre a tarifacsomagra csak a flottában levő régi, mobilnet nélküli percdíjas csomag váltható át.

KORLÁTLAN+ tarifacsomagok

Havidíjak   ePack kedvezménnyel Bruttó ár

Korlátlan +  1GB mobilnet      (EU-ban leforgalmazható: 1 GB) 5.590 Ft

Korlátlan +  8 GB mobilnet     (EU-ban leforgalmazható: 8 GB) 6.640 Ft

Korlátlan + 25 GB mobilnet    (EU-ban leforgalmazható: 25 GB) 9.475 Ft

Korlátlan + korlátlan mobilnet (EU-ban leforgalmazható: 20 GB) 11.365 Ft

Kondíciók Bruttó ár

Percdíj hívócsoporton belül 0 Ft

Percdíj hazai hálózatokba indított hívások esetén 0 Ft

SMS küldés díja hazai hálózatokba 0 Ft

Korlátlan közösségi média és navigáció szolgáltatás 8 és 25 GB-os tarifacsomagoknál

Belföldön Facebook, Instagram, Waze, WhatsApp, Messenger, Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer 
alkalmazások az adatkereten túl is használhatók. Letöltés, beágyazott videólejátszás nem működik.
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Részletes információk 
- A belföldi percdíjak mérési egysége másodperc alapú.

- Eltérő tartalmú megfogalmazás hiányában a feltüntetett díjak belföldről belföldre indított, nem emeltdíjas 

irányokba történő forgalom esetére vonatkoznak.

- A 100MB-os mobilinternetet tartalmazó percdíjas tarifacsomag újonnan nem vásárolható, és a nagyobb 

mobilinternet tartalmú tarifacsomagból abba leváltani nem lehet.

- Az ePack kedvezmény igénybevételének feltétele az elektronikus számlaküldés (e-számla e-mailban 

küldve) és a számlák elektronikus (utalás, csoportos beszedés) vagy OTP banki befizetéssel történő 
kiegyenlítése. Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a Felhasználó a kedvezményt a következő hónapra 
elveszti. Egy hónapot meghaladó késedelem vagy 3. alkalommal történő késedelmes kiegyenlítés esetén 
a Felhasználó a kedvezményt teljesen elveszti. Az e-Pack havidíj kedvezmény mértéke: bruttó 600Ft /hó. 


- Az ePack kedvezménnyel nem rendelkező Felhasználók első hívószámára a kedvezmény nélküli havidíj 
kerül kiszámlázásra, de amennyiben több előfizetést használ, a többire már bruttó 600Ft/hó összegű 
egyedi havidíj kedvezményt biztosítunk.


- A tarifacsomagok kizárólag a Telekom Kisvállalati Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása 
mellett, életszerűen Magyarországon tartózkodó természetes személy felhasználók személyes hírközlési 
igényeinek kielégítésére használhatóak. Nem használhatók üzleti célokra, mobiltelefonon kívül más 
eszközben, hívások tömeges vagy automatikus indítására, tesztelésre. Ez esetekben a Szolgáltató az 
előfizetést korlátozhatja, felmondhatja, a nem engedélyezett forgalmat kiszámlázhatja.


- A tarifacsomagokban foglalt mobilinternet adatkeret elérése után a túlforgalmazásra nincs lehetőség.

- A mobilinternet szolgáltatásra vonatkozó egyéb feltételeket a Telekom Üzleti ÁSZF mobil rádiótelefon 
hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 2. számú melléklete tartalmazza.

- A Korlátlan mobilinternet tartalmú tarifacsomagok esetében a mobilinternet szolgáltatás a Telekom Üzleti 

ÁSZF-jében foglalt feltételekkel vehető igénybe. Ezen tarifacsomagokhoz Tandem szolgáltatás nem 
vehető igénybe. Az opció számlázási egysége 1/2 hó.


** Csak intézmények számára vehető igénybe, 10 db előfizetéstől. 

Egyéb díjak Bruttó ár

SMS küldés díja külföldi hálózatokba 57 Ft /db

SMS küldés díja EU országból 16,51 Ft /db

Átirányítás T-Mobile hálózatba 15,24 Ft /perc

Átirányítás egyéb belföldi hálózatba 61 Ft /perc

Külföldre (1-6 zónák) irányuló hívások A T-Mobile aktuális üzleti díjszabás percdíjaiból 40% 
kedvezmény.

EU tagállamokban történő telefonhasználat T-Mobile aktuális üzleti díjszabása szerinti aktuális EU tarifák.

Egyéb külföldön indított és fogadott hívások Szerbiában és Ukrajnában indított hívásokra a T-Mobile 
aktuális üzleti díjszabásából 25%, fogadottakra 30% 

kedvezmény.

Tandemkártya szolgáltatás 508 Ft /SIM

RefoMobil ügyfélszolgálati díjak

Hivatalos számlamásolat küldés postai úton  (ePack kedvezménnyel is igénybe vehető) bruttó 102 Ft

Elektronikus forgalmi részletezés küldése** bruttó 0 Ft

Számlatartalom küldése xls. file-ban** bruttó 0 Ft
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A MAGYAR TELEKOM  
EGYÉB VONATKOZÓ DÍJAI 
Ezek nem a Református Egyház egyedi díjai, hanem a Szolgáltató

néhány publikus árazású üzleti szolgáltatása és terméke


A díjszabásban nem részletezett egyéb szolgáltatások díjai a Telekom aktuális üzleti ÁSZF-je és a 
vonatkozó díjszabása alapján kerülnek kiszámlázásra. 

A Telekom jogosult a díjai egyoldalú módosítására az ÁSZF-jében és Üzleti ÁSZF-jében rögzített 
feltételek szerint.

Egyéb ügyfélszolgálati díjak   (A Telekom díjszabása alapján)

Fizetési felszólítási eljárás díja bruttó 825 Ft / SIM /alkalom

Szolgáltatás korlátozás feloldásának díja bruttó 5.060 Ft / SIM /alkalom

Híváslista lekérés bruttó 635 Ft / SIM /alkalom

Számla postai újraküldés díja bruttó 1.100 Ft / alkalom
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