
 

 

C1 Public 

Business Telefon előfizetések  
 

Üzleti vezetékes szolgáltatásaink kizárólag vezetékes szolgáltatási területünkön érhetőek el. 

Kérjük hívd a 1270-et és ellenőrizd, hogy címeden elérhetőek-e szolgáltatásaink! 

 

24 hónapos szerződéssel.  

 

 

Business Telefon Basic 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 990 Ft, bruttó 1257 Ft,  

• Díjmentes hívás hálózaton belül: Normál díjas Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül nincs 

percdíj 

• Business Office Net mellé 

Részletek 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 300 

Tarifa tartalma 

• A csomag havidíja nettó 2190 Ft, bruttó 2781 Ft,  

• 300 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

• Business Office Net mellé 

 

Részletek 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 
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Business Telefon 500 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 2990 Ft, bruttó 3797 Ft,  

• 500 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

• Business Office Net mellé 

 

Részletek 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 1000 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 3990 Ft, bruttó 5067 Ft,  

• 1000 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

• Business Office Net mellé 

 

Részletek 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon Basic Mobil opcióval 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 1990 Ft, bruttó 2527 Ft,  

• Díjmentes hívás hálózaton belül -  Normál díjas Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül nincs 

percdíj 

• Mobil opció - 100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

• Business Office Net mellé 
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Részletek 

100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 300 Mobil opcióval 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 3190 Ft, bruttó 4051 Ft,  

• 300 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

• Mobil opció - 100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

• Business Office Net mellé 

 

Részletek 

100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

300 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 500 Mobil opcióval 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 3990 Ft, bruttó 5067 Ft,  

• 500 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

• Mobil opció - 100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

• Business Office Net mellé 

 

Részletek 

100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

500 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 
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Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

Business Telefon 1000 Mobil opcióval 

Csomag tartalma 

• A csomag havidíja nettó 4990 Ft, bruttó 6337 Ft,  

• 1000 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

• Mobil opció - 100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

• Business Office Net mellé 

 

Részletek 

100 perc lebeszélhetőség belföldi mobil irányba 

1000 perc lebeszélhetőség belföldi vezetékes irányba 

Díjmentes beszélgetés Vodafone vezetékes telefonhálózaton belül 

Kedvezményes belföldi hívások, vezetékes irányba mindig 6,3 Ft/perc 

Fix árú mobilhívások, belföldön bármikor 33,8 Ft/perc 

Kedvező árú nemzetközi hívások, vezetékes irányba 18 Ft/perc 

Másodperc alapú számlázás 

 

További információk a mindenkor hatályos vezetékes üzleti ászf-ben.  


