
Nettó Bruttó Nettó Bruttó

PRO Magánszemély
24 hónap 

hűségidő

12 hónapos 

hűségidő
        3 089     3 490 150 perc 0 0 7,09 9 7,09 9

Talk Magánszemély
24 hónap 

hűségidő

12 hónapos 

hűségidő
        4 003     4 990 Korlátlan 0 0 0 0 0 0

Premium 

Special
Magánszemély

24 hónap 

hűségidő

12 hónapos 

hűségidő
        4 910     5 490 Korlátlan 0 0 0 0 0 0

PRO 
Gazdálkodó 

szervezet

24 hónap 

hűségidő

12 hónapos 

hűségidő
        4 266     4 726 150 perc 0 0 7,09 9 7,09 9

Talk 
Gazdálkodó 

szervezet

24 hónap 

hűségidő

12 hónapos 

hűségidő
        5 180     6 226 Korlátlan 0 0 0 0 0 0

Premium 

Special

Gazdálkodó 

szervezet

24 hónap 

hűségidő

12 hónapos 

hűségidő
        6 087     6 726 Korlátlan 0 0 0 0 0 0

PRO 2 GB 20 15,00 19,05 X X X X

Talk 200 MB 100 15,00 19,05 X X X X

Premium 

Special
5 GB 20 15,00 19,05 X X X X

PRO 5 GB 20 15,00 19,05 X X X X

Talk 200 MB + 3 GB 100 15,00 19,05 X X X X

Premium 

Special
8 GB 20 15,00 19,05 X X X X

Lebeszélhetőség 
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Nettó Bruttó

1 GB                       943              990 

5 GB                    1 705           1 790 

10 GB                    2 848           2 990 

20 GB                    5 705           5 990 

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, Messenger, Viber - nem fogyasztja az adatkeretet, amíg minimális tarifába foglalt vagy vásárolt adat 

rendelkezésre áll

Adatkeret

Havi díj

e-Pack

e-Pack szolgáltatással, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében, az Előfizetőnek minden hónapban teljesíteni kell valamennyi felsorolt feltételt. A számlán feltüntetett fizetési 

határidőig kiegyenlíti a szolgáltatások díjait. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételeknek, a következő havi számláján egy bruttó 500 Ft-

os egyszeri díj kerül kiterhelésre. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Pack feltételt is megszeg, az e-Pack feltételek nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy 

alkalommal kerül kiszámlázásra.

Social Pack

Megújuló adatforgalom

 2. A szolgáltatás a vásárlás időpontjától az adott számlázási cikluson belül érvényes. 

1. A Megújuló PluszAdat opció a tarifában foglalt adatkereten felül áll az előfizető rendelkezésére.

Wireless Office

A jelzett havidíjért a Fővállalkozó Balla és Balla Kft. összes előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja. / CÉG + FLOTTA /

 3. Amennyiben a számlázási cikluson belül a szolgáltatás nem kerül lemondásra, akkor az új számlázási ciklus 

első napján megújul. 

 4. Amennyiben az adott számlázási ciklusban a megújuló kiegészítő adatopció nem kerül teljes egészében 

felhasználásra, a fel nem használt adatkeret nem vihető át a következő számlázási ciklusra. 

 6. Az adatkeret a számlázási cikluson belül a lemondás időpontjától függetlenül teljes egészében 

felhasználható. 

 7. A számlázási cikluson belül először az aktív Megújuló PluszAdat opció adtakerete kerül felhasználásra. 

 8. A havidíj minden olyan számlázási ciklusban teljes egészében számlázásra kerül amikor a kiegészítő adat 

opció aktíválva volt. 

 5. A megújuló adatopció bármikor lemondható. 



Rooming

A havidíjban foglalt adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming díjzónában külföldön is felhasználható. A forgalmi alapú 

roaming hívásindításra, hívásfogadásra, valamint SMS/MMS küldésre és fogadásra vonatkozó díjait az 1-es roaming díjzóna országaira vonatkozó Szabályozott 

Európai Roaming díjszabás tartalmazza 2017. június 15.-től. Díjak: Hívásindítás magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag 

Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja. Hívásindítás magyarországi vezetékes hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag 

Magyarországon érvényes belföldi, vezetékes irányú hívás díja. Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag 

Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli mobil hívás díja. Hívásfogadás: díjmentes SMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által 

használt tarifacsomag Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli SMS díja SMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt 

tarifacsomag Magyarországon belföldi, hálózaton kívüli SMS díja. MMS küldés magyarországi mobil hálózatba: Előfizető által használt tarifacsomag 

Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: Előfizető által használt tarifacsomag 

Magyarországon érvényes belföldi, hálózaton kívüli MMS díja. SMS és MMS fogadása díjmentes. A Szabályozott Európai Roaming díjszabásban meghatározott 

díjakat az Európai Unión belüli időszakos utazásuk során azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik szokásos lakóhellyel rendelkeznek 

Magyarországon, illetve Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig Magyarországon kell tartózkodniuk. Szoros 

kapcsolatot Üzleti Előfizetők esetében a vállalkozás bejegyzésének helye vagy székhelye, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helye, vagy olyan 

hely jelenthet, ahol okirattal igazolhatóan, a megadott SIM-kártyát használó meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik. Az időszakos utazási célú 

felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming díjzónába indított hívások, SMS-ek és MMS-ek mennyisége, illetve az 1. 

roaming díjzónában felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát (méltányos 

használat), valamint a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg 

a hálózatán forgalmazott napok számát. Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, erről Előfizetőt SMS-ben tájékoztatjuk, és 

figyelmeztetjük a méltányos használat feltételeire. Amennyiben a figyelmeztetést követő két héten belül az előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre 

vonatkozó használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására jogosult a 

figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke: Hívásindítás 1-es roaming díjzóna országaiba: 12,56 Ft/perc (nettó 9,89 Ft/perc). Az SMS küldés az 1-es 

roaming díjzóna országaiba: 3,92 Ft/SMS (nettó 3,09 Ft/SMS). Az MMS küldés az 1-es roaming díjzóna országaiba: 3,02 Ft/MMS (nettó 2,38 Ft/MMS). Az 

Adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: 2,5 Ft/MB (nettó 2,38 Ft/MB).




