LIGAMOBIL TELEFON FLOTTA KEDVEZMÉNYES DÍJSZABÁSSAL

Előnyök
Elérhető legalacsonyabb percdíjak és korlátlan tarifacsomagok
Liga tagkártyával igényelheti Ligatag és Hozzátartozói, Tagszervezetek, Gazdasági társaságok
Másodperc alapú számlázás
Nincs hűségidő. Havonta egyszer ingyenesen válthatsz tarifacsomagot.
Számhordozás van - ingyenesen áthordozhatod a meglévő számod.
Telekom előfizetéses kártya áthordozása esetén nincs SIM kártya cserére szükség
Csatlakozáskor új szám is igényelhető
Tandemkártya igényelhető az adatforgalom megosztásához
A tarifacsomagokba foglalt teljes adatkeret belföldi és EU roaming helyzetben is felhasználható
Nincs adat túlforgalmazási költség, csak lassítás (max. 32 kb/sec)
Parkolás, autópálya matrica stb... univerzális egyenlegfeltöltéssel lehetséges
Sorban állás nélkül, otthonról intézheted a kártyaigénylést, számhordozást. Mindent elintézünk
Helyetted!

Flat KORLÁTLAN tarifacsomag
Csomagban foglalt adat mennyiség:

csomag bruttó ár
(hang+adat)

7GB-nál kisebb adatmennyiséggel flat tarifa még nem elérhető
7 GB – EU-ban 100%-ban felhasználható

8 100 Ft

12 GB – EU-ban 100%-ban felhasználható

9 100 Ft

25 GB – EU-ban 100%-ban felhasználható

10 100 Ft

70 GB – EU-ban 100%-ban felhasználható

11 100 Ft

Választott csomagból lebeszélhető percek

korlátlan

Ingyen SMS (hálózaton belül)

0 Ft

Csoporton belüli hívás

0 Ft

Belföldi hívás Telekom irányba

0 Ft

Belföldi hívás vezetékes irányba

0 Ft

Belföldi hívás más mobil hálózatba

0 Ft

SMS küldés Telekom hálózatba

0 Ft

SMS küldés Telenor hálózatba

0 Ft

SMS küldés Vodafone hálózatba

0 Ft

Roaming EU*

0 Ft

Tandemkártya díja/hó

600 Ft

Egyszeri adminisztrációs díj**

5 000 Ft

PERCDÍJAS tarifacsomag
Csomagban foglalt adat mennyiség:

csomag bruttó ár
(hang+adat)

500 MB

3 400 Ft

1 GB

3 700 Ft

2 GB

4 300 Ft

7 GB

5 300 Ft

12 GB

6 100 Ft

25 GB

7 100 Ft

70 GB

10 600 Ft

Választott csomagból lebeszélhető percek

200 perc

Ingyen SMS Ligamobilon belül

0,00 Ft

Csoporton belüli hívás

0,00 Ft

Belföldi hívás Telekom irányba

6,35 Ft

Belföldi hívás vezetékes irányba

6,35 Ft

Belföldi hívás más mobil hálózatba

6,35 Ft

SMS küldés Telekom hálózatba

15,24 Ft

SMS küldés Telenor hálózatba

15,24 Ft

SMS küldés Vodafone hálózatba

15,24 Ft

Roaming EU díja azonos a normál hívással!*

6,35 Ft

Tandemkártya díja/hó

600 Ft

Egyszeri adminisztrációs díj**

5 000 Ft

**Akciós ajánlat:
Ha 2018. május 31-ig
ligamobil szerződést
kötsz, az egyszeri bruttó
5000.- Ft adminisztrációs
díj elengedésre kerül!

tájékozódj a www.ligapenzugyiportal.hu/ligamobil weboldalon
e-mail: info@ligamobil.hu

Kiegészítő információk:
A Ligamobil flotta hálózatát a Magyar Telekom biztosítja.
A fenti árak az áfát tartalmazzák.
Szerződő Ligatag megrendelt SIM kártyánként bruttó 5000 Ft-os adminisztrációs díjat a kártya igénylést megelőzően kell megfizetnie.
Csatlakozás a Ligamobil flottához csak érvényes LIGA tagkártyával lehetséges.
A tarifacsomagoknál meghatározott árak a belföldről-belföldre, valamint EU roaming helyzetben, nem emeltdíjas irányokba indított
hívások és üzenetek árai.
Készülék vásárlására a Ligamobil flotta keretei között nincs lehetőség.
A tandem kártya lehetővé teszi, hogy a Szerződő Ligatag a tarifacsomagjában foglalt adatmennyiséget felhasználhassa egy másik
eszközben pl. tablet is. A tandem kártyával hanghívás nem kezdeményezhető, havi díja a megrendelt tarifacsomag havi díján felül
fizetendő.
A tarifacsomagokban foglalt adatkeret belföldi és EU roaming helyzetben használható fel; nem vihető át a következő hónapra; eléré
se után belföldön sávszűkítés, EU roaming helyzetben sávvágás történik, túlforgalmazási díj 0 Ft.
Jelen tájékoztatóban nem részletezett díjak és egyéb szolgáltatások díjainak számlázása tekintetében a Ligamobil flotta
üzemeltetőjének mindenkor hatályos ÁSZF-e az irányadó és alkalmazandó, amely elérhető a www.ligamobil.hu weboldalon.
* EU roaming percdíjak: A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a méltányos használat feltételei mellett a következőkre vonatkozik:
- Hívásindítás EU Roaming helyzetből Magyarországra, bármely irányba;
- Hívásfogadás EU Roaming helyzetben;
- SMS küldés EU Roaming helyzetben magyar mobil irányba;
- SMS fogadás EU Roaming helyzetben.
A Roaming szolgáltatás az EU országok területén működő minden szerződött partnerhálózaton keresztül vehető igénybe.
Fontos: a magyarországi hálózatból más EU országok hálózataiba indított hívás és küldött SMS nem minősül roaming helyzetnek, így
ezek díjazására a nemzetközi tarifák az irányadóak, amely elérhető a www.ligamobil.hu „Árak” menü alatt.

