Intézeti mobiltelefon flottaelőfizetés
Utolsó frissítés: 2016. 11.30.
A megrendelések és egyéb ügyek intézése a flotta@wigner.mta.hu mail címen történik.
Sürgős esetben hívható Hajdu Csaba (06308601774), és Schlosser Péter (1656, 2632).
Árak, szolgáltatások
Az alábbi tarifák nem nyilvánosak, így az Intézeten kívüli terjesztésüket kéretik mellőzni!
Nettó percdíjak, másodperc alapú számlázás mellett:
Belföldi vezetékes és mobil hálózatba indított, alapdíjas hívás
Hangposta, munkanapokon 07-16h között

5,00 Ft
5,00 Ft

Az 1800 Ft + ÁFA (azaz bruttó 2286 Ft) havi alapdíj a fenti két hívásfajtával teljes
egészében lebeszélhető; minden egyéb hívást és szolgáltatást ezen felül számláznak.
Hangposta, más időszakokban
Flottán belüli hívások
Flottán belüli hívásátirányítás
Hívásátirányítás hálózaton belül és vezetékes hálózatba
Hívásátirányítás más mobil hálózatba

0
Ft
0
Ft
0
Ft
24,00 Ft
48,00 Ft

A flotta gyakolatilag már csak a wigneres számokat jelenti, kapcsolási díj nincs.
Az alapdíj tartalmaz havi 300MB belföldi adatforgalmat is, amelyet túllépve a kapcsolat
lelassul, de túlforgalmazási díj nincs. Külföldön, különösen az EU-n kívül, igen magasak az
adatkapcsolati díjak, ezért az adat roaming alapból tiltva van, de szükség esetén kérhető az
engedélyezése. Ha nem elég havi 300MB, az alábbi csomagok választhatók (nettó árak):

BusinessNet S
BusinessNet M
BusinessNet L
BusinessNet XL
BusinessNet XXL
BusinessNet XXXL

1 GB
7 GB
12 GB
25 GB
45 GB
70 GB

hűség nélkül

2 év hűséggel

kötbér

1600 Ft
2920 Ft
4520 Ft
6720 Ft
12000 Ft
19200 Ft

1360 Ft
2482 Ft

23000 Ft
34000 Ft

Túlforgalmazási díj itt sincs, csak lassulás; kötbér a hűségidő letelte előtti felmondás esetén
fizetendő.
Csak új adat előfizetésként (külön SIM, hang híváshoz nem használható!), 1 év hűséggel,
havi nettó 1990 forintért kérhető 5 GB-os EU Data Pack is, amelyből 1 GB az EU-n belül
roamingban is felhasználható.

Havi 30 db SMS a T-Mobile belföldi hálózatába díjmentes; ezen felül a nettó árak:
SMS belföldi alapdíjas számra
SMS külföldi alapdíjas számra
Flottán belüli sms

15,00 Ft
45,00 Ft
10,00 Ft

A fentiekben nem említett szolgáltatásokat a Magyar Telekom Partner3 Dijcsomagja
(http://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf/uzleti) szerint számlázzák. A belföldről az
1-6. zónákba indított nemzetközi hívásokra 20% kedvezmény jár a listaárakhoz képest.
A http://www.t-systems.hu/megoldasok/telekommunikacio/internet-es-telefon oldalon érhető el
az aktuális “Mobileszközök árlistája”. Rendelés előtt mindenképpen érdemes jól megnézni a
(nettó!) árakat, mert sokszor Domino csomagban, vagy akár más forrásból, szolgáltatófüggetlenül olcsóbb lehet egy adott készülék.
Megrendelés
Aki még nem tagja a flottának, annak ki kell tölteni a http://wigner.mta.hu/hu/wignerdokumentum-szerver oldalon található flotta telefon megállapodás nyomtatványt, és két
példányban leadni a gazdasági igazgató titkárságán.
SIM kártyát 1 év hűséggel érdemes kérni, mert a kötbér kb. annyi, mint az árkülönbözet a
hűség nélküli megrendeléshez képest. Amennyiben nano SIM szükséges, azt jelezni kell!
Meglévő T-Mobile hívószámokat be lehet léptetni a flottába (jelenleg bruttó 4500 Ft/SIM
áron). Más szolgáltatók számait első lépésben mindenkinek magának kell a T-Mobile-hoz
hordoznia.
Egyéb tudnivalók
Egy munkavállalónak a flottában legfeljebb 3 SIM kártyája lehet. Akinek jelenleg több van,
egyelőre megtarthatja mindet, azzal a kikötéssel, hogy a késöbbiekben esetleg szükségessé
válhat a többlet megszüntetése.
Az Intézettől munkabért nem kapó munkatársak csak bérrel rendelkező kollégák garanciavállalása mellett lehetnek a flotta tagjai; ennek hiányában a munkaviszony megszűnésekor a
flottás előfizetések is megszűnnek. Lehetőség van az érintett számokat előzőleg a flottából
kiléptetni, ami érvényes hűségidő esetén kifejezetten ajánlott, mert ellenkező esetben ki kell
fizetni az esedékes kötbért is. A kilépő papíron (sétáló cédula) a flotta ügyintézővel (RMI:
Hajdu Csaba, SZFI: Schlosser Péter) igazoltatni kell ezen feltételek teljesülését.
A szolgáltató az egyes felhasználókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, és összesített
számlát állít ki (ld. https://www.rmki.kfki.hu/~hajdu/flotta_szamlak/ alatt, csak az Intézeten
belülről). A Gazdasági Osztály névre szóló bizonylatokat készít a munkatársak által felhasznált összegről, amelyet bérükből levon.
SIM kártya elvesztése esetén az észleles után célszerű azonnal az 1400-as ügyfélszolgálati
számon a kimenő hívások ideiglenes felfüggesztését kérni, amit meg szoktak tenni, ha ezt az
előfizető (azaz a Wigner FK) kiléte, az adott szám aktivitása és más belső információk ismeretében kérik.
Az ideiglenes felfüggesztés díjtalan, ezért is érdemes ezzel kezdeni, mert hátha mégis előkerül az elveszettnek hitt kártya. A további lépéseket (reaktiválás, végleges felfüggesztés,
pótlás) a dokumentum elején említett elérhetőségeken lehet kérni.

