
 

1 

CSATLAKOZZON A MAGYAR MÉRNÖKI 
KAMARA MOBIL FLOTTÁJÁHOZ! 

A TELEKOM és a MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA új megállapodásának köszönhetően a Kamarai tagok 
2020. júniustól megújult kedvezmények igénybevételére jogosultak! 
 
Milyen úJdONSÁGOKAT TARTALmaZNAK AZ úJ díJCSOMAGOK: 
MMK Mérnök 2020 magánszemély díjcsomagok: 

- kedvezőbb havi és forgalmi díjak, kedvezőbb percdíj EU irányokba 

- e-Pack kedvezmény igénybevételi lehetőség  

- már teljesen korlátlan (MMK Mérnök L) díjcsomag is választható 

- nincs havidíjba épített internet alap csomag, igény szerint választható adat csomag méret, akár korlátlan internet is! 

- a díjcsomagok azonos néven lévő otthoni szolgáltatásokkal összevonhatók Magenta1 kedvezménybe otthoni havidíj kedvezményért 

(30%) és dupla adat mennyiségért   

MMK Business 2020 üzleti díjcsomagok: 

- kedvezőbb havi és forgalmi díjak 

- L díjcsomag mellé akár korlátlan nemzetközi 1-3 irányú opció is kérhető, amivel az EU országokon túl díjmentesen hívható pl. USA, 

Kanada, Kína, Szerbia, Ukrajna országok számai is. 

- EU-n kívül használható kedvezményes hang és internet opciók 

- a 2GB-nál nagyobb adatcsomagok mellett korlátlanul használható applikációk 

Mit kell TeNNeM, HA eddIG IS KedveZMÉNYeS MMK eLőFIZeTÉSeM vOLT? 
Amennyiben eddig a magánszemélyek által igénybe vehető MMK Mérnök A vagy B díjcsomagot használta, úgy várhatóan 2020. június 15-ig 

automatikusan módosítjuk díjcsomagját a magánszemélyeknek szóló tájékoztatóban részletezettek szerint az új MMK Mérnök díjcsomagokra.   

Amennyiben mégsem felel meg Önnek a díjcsomag, azt a 1414-es telefonos ügyfélszolgálaton vagy üzleteinkben tudja módosítani a Mérnök 

Igazolványa és személyes dokumentumai bemutatása mellett. A korábbi MMK Mérnök A és B díjcsomagok igénybevételére a továbbiakban nincs 

lehetőség. 

 

Amennyiben eddig a cégek és egyéni vállalkozók által igénybe vehető MMK Partner (2016) vagy MMK Business (2018) díjcsomagokat 

használta, úgy a módosítás nem automatikus!  

MMK Business (2018) üzleti díjcsomagú cégek: 

- kérjük ellenőrizze a jelenlegi MMK Business (2018) keretszerződésének lejáratát a keretszerződésben vagy a 1400 telefonos 

ügyfélszolgálaton! Új MMK Business 2020 keretszerződés a korábbi keretszerződés 24 hó lejáratát megelőzően legkorábban 3 hónappal 

köthető meg! 
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MMK Partner (2016) üzleti díjcsomagú cégek: 

- mivel a konstrukció már régi, így az új MMK Business 2020 keretszerződésnek nincs időbeli akadálya, bármikor megköthető 

Az új, kedvezményesebb MMK BUSINESS 2020 díjcsomagok igénybevételéhez kérjük, tanulmányozza át a mellékletben található MMK Business 

2020 díjcsomagokat. Válassza ki számonként melyik kollégának melyik csomagkombináció lenne leginkább szüksége a napi munkához. Ha ez 

megtörtént nincs is más dolga, mint „Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez?” pontban feltüntetett dokumentumokkal meglátogatni 

egy Telekom üzletet és megkötni az új kedvezmények igénybevételére vonatkozó üzleti keretszerződést. (Az új MMK Business 2020 keretszerződés 

kötése 2020. június 15-től lehetséges) 

 
Kik csatlakozhatnak? 
A Magyar Mérnöki Kamara tagjai, akik rendelkeznek a Kamara által kiállított Mérnök Igazolvánnyal. 
 

MILYeN ÁLTALÁNOS eLőNYÖKKeL JÁR AZ MMK flotta? 
 Korlátlan 0 Ft-os percdíj flottán belül: Mind a magánszemélyek által igényelhető MMK Mérnök díjcsomagok, mind a cégként és egyéni 

vállalkozóként igénybe vehető MMK Business 2020 díjcsomagok korlátlanul 0 Ft-os percdíjon beszélhetnek egymással belföldön.  

 Változatos díjcsomagok: Mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő díjcsomag verziót. Magánszemélyként immár háromféle 

díjcsomagból is választhat, cégként szintén háromféle díjcsomagból rakhatja össze céges flottáját. 

 Internet a csomagban: mind a céges, mind a magánszemély díjcsomagoknál többféle internet csomag közül választhat 

 Egyéb előnyök: másodperc alapú számlázás, nincs kapcsolási díj, kedvezményes készülékvásárlási lehetőség 

MILYeN MódON veHeTőK IGÉNYBe A KedveZMÉNYeS díJCSOMAGOK? 
- Magánszemélyként: saját néven szerződve az MMK Mérnök S, M és L díjcsomagok. Egy tag összesen legfeljebb 5 db kedvezményes 

MMK Mérnök díjcsomagú előfizetés igénybevételére jogosult.  

- Cégként vagy egyéni vállalkozóként: MMK Business 2020 üzleti keretszerződés (2 év) aláírása mellett MMK Business 2020 S / M / L 

díjcsomagok választhatók. A szerződéskötés feltétele, hogy a cég aláírója vagy tulajdonosa az MMK tagja legyen. Ezt cégkivonattal 

szükséges igazolni. Cégként történő szerződés esetén nincs maximalizálva a kedvezményes előfizetések száma. 
Meglévő Telekom mobil előfizetése bevonásakor, amennyiben hűség van a hívószámon, úgy csak a feltételeknek megfelelő MMK díjcsomagba történhet a váltás, vagy kötbér fizetése 

lehet szükséges. Cégről vagy magánszemélyről történő előfizető-módosításkor a fennálló készülékrészletek kifizetése szükséges. Az átírás díja a Telekom díjszabása szerinti.  

HOL KÖTHeTő MeG A SZeRZődÉS A KedveZMÉNYeS CSOMAGRA vONATKOZóAN? 
A Telekom saját és partner üzleteiben. Telekom Üzletkereső 
 

MILYeN dOKuMeNTuMOK SZüKSÉGeSeK AZ üGYINTÉZÉSHeZ? 
- Magánszemélyként az MMK Mérnök díjcsomagokhoz történő csatlakozás esetén: 

 Személyi igazolvány + lakcímkártya + valamilyen 1 db egyéb igazolvány (pl. jogosítvány, adókártya) 

 Mérnök Igazolvány 

- Cégként az MMK Business 2020 üzleti keretszerződés kötés esetén: 

 Cégkivonat másolat + Aláírási címpéldány 

 Személyi igazolvány + lakcímkártya 

 Mérnök Igazolvány 

KedveZMÉNYeS KÉSZüLÉKvÁSÁRLÁS 
MMK Mérnök 2020 magánszemély díjcsomagok: a mindenkori Alap árlistaban szereplő árakból kapott kedvezmény szerint. A kedvezmény 

mértéke a választott hang és adat díjcsomag havidíjától függ. A pontos árakról érdeklődjön üzletünkben vagy a 1414-es telefonos ügyfélszolgálaton. 

MMK Business 2020 üzleti díjcsomagok: a mindenkori SOHO és Kisvállalati (KKV) készülék árlista szabályai szerint. 

 

vAN BeLÉpÉSI díJ? 
Meglévő Telekom előfizetők díjmentesen válthatnak az MMK díjcsomagokra, amennyiben jelenlegi szerződésük ezt lehetővé teszi. Új előfizetőként 
hűségszerződéssel 0 Ft a belépési díj, hűség vállalása nélkül bruttó 5000 Ft. 
 

MI A TeeNdő AMeNNYIBeN MÁSIK SZOLGÁLTATóTóL HOZNÁM A HívóSZÁMOMAt? 
Győződjön meg róla, hogy jelenlegi szolgáltatójánál nincs-e élő hűségszerződése, az ott nyilvántartott adatai helyesek-e, illetve hogy nincs-e lejárt 
tartozása. Amennyiben a fentiek adottak, úgy nincs más dolga, mint szerződést kötni számhordozással egy Telekom üzletben. Szerződéskötéskor 
kap új SIM kártyát a saját telefonszámával, illetve a kolléga tájékoztatja a számhordozás időpontjáról. 

 
 

https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso
https://www.telekom.hu/static-la/sw/file/alaparlista.pdf
https://www.telekom.hu/static-ut/sw/file/KKV_arlista.pdf
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MeddIG HASZNÁLHATOM A KedveZMÉNYeS A KedveZMÉNYeS díJCSOMAGOKAT? 
MMK Mérnök 2020 magánszemély díjcsomagok: A magánszemélyként köthető MMK Mérnök S, M és L díjcsomagok mindaddig használhatók a 
kedvezményes feltételekkel, amíg a kedvezményt igénybevevő személy a Magyar Mérnöki Kamara tagja, de legkésőbb az MMK és a Telekom 
csoport közötti megállapodás lejáratáig, vagyis 2022. május 31-ig.  
MMK Business 2020 üzleti díjcsomagok: A cégként vagy egyéni vállalkozóként köthető MMK Business 2020 üzleti keretszerződés 
szerződéskötéstől számított 2 éves határozott ideje alatt.  
 

HOL TudOM üGYeIMeT INTÉZNI? 
Személyesen:  Telekom saját és partner üzleteiben 
Telefonon:  Magánszemélyként: 1414   Üzleti ügyfélként: 1400 
Interneten:  www.telekom.hu 
 
 

Üdvözlettel, 
Telekom 

 

http://www.telekom.hu/

