
*Belföldi hálózatba. Roaming esetén az aktuális roaming díjszabás szerinti feltételek érvényesek. 

REGISZTRÁLJ AZ ELTEPHONE.HU OLDALON  
ÉS TÖLTSD LE A FLOTTA VOUCHERT! 
A szolgáltatást bármelyik ELTE polgár igénybe veheti, aki rendelkezik NEPTUN 
kóddal, vagy CAESAR azonosítóval. Amennyiben érdekel valamelyik csomagunk, 
jelentkezz be az https://extra.elteshop.hu/ oldalon, és nézd meg a részleteket!
Az ELTEphone tarifacsomagok részletei:

A havidíjak e-Komfort szolgáltatás igénybevételével értendők. Az 
e-Komfort szolgáltatás nem teljesülése esetén előfizetésenként Mini 
(Flotta 1800) csomagnál 300 Ft-ot, Maxi (Flotta 1400) csomagnál 
1000 Ft-ot számolunk fel. Egy ELTE polgár legfeljebb 5 db előfizetést 
vehet igénybe, melyeknek új előfizetésnek kell lenniük, meglévő Telenor 
előfizetés nem váltható át. A számhordozás új előfizetésnek minősül.

A KÉK LESZ A 
KEDVENCETEK 
Csatlakozz a Telenor flottacsomagjaihoz, és  
beszéljetek belföldön, csoporton belül 0 Ft-ért! 

Ha többet szeretnél netezni, válts nagyobb csomagra számlazáráskor. 
Megrendeléshez hívd az alábbi telefonszámot munkanapokon 9 és 17 óra között:

További részletekért keresd fel az   eltephone.hu   oldalt!

+36 20 919 8809

MINI csomag MAXI csomag

Havidíj 3 067 Ft 6 556 Ft

Havidíj lebeszélhető 
része* 2 286 Ft korlátlan

Percdíj*
flottán belül 0 Ft 

9,53 Ft
0 Ft

SMS-díj* 20 db ingyenes  
majd 25,40 Ft 20,32 Ft

Tarifába foglalt havi 
adatkeret* 1,5 GB 10 GB + korlátlan 

e-mail és böngészés



*On all domestic networks. In case of roaming, please check the latest regulations for tariff details.

MAKE A REGISTRATION ON ELTEPHONE.HU 
AND DOWNLOAD THE FLEET VOUCHER! 
If you are an ELTE citizen and have a Neptun code or CAESAR ID, you are entitled 
to get . Login on https://extra.elteshop.hu/ for further details!

Details of the ELTEphone tariffs:

The tariff packages are only available with an integrated e-Komfort package. Our e-Komfort package is 
available when making a purchase, by selecting the E-bill invoicing method.  In order to be able to keep the 
package, you need to settle your invoice by the payment deadline indicated on it using one of the following 
payment methods: bank transfer, direct debit, online (e.g. via my.telenor.hu, or the MyTelenor or Telenor 
Wallet mobile applications) using a bank card issued in Hungary and suitable for making online purchases, 
or at an ATM. In case these terms are not met, your next monthly invoice will include a fee for non-
compliance with the terms of the package: HUF 300 for Mini and HUF 1,000 for Maxi tariff. Maxiumum 
5 subscriptions are avaliable for one ELTE citizen, all of which has to be a new contract or mobile number 
porting, not an existing Telenor subscription.

BLUE WILL BE YOUR 
FAVOURITE COLOR 
Join to the Telenor fleet tariff packages and  
a talk for 0 Ft in Hungary within group!

For more amount of data, switch to a bigger data package at bill closing. 
To order the service, call this number on workdays between 9 am and 5 pm:

For further details, visit  eltephone.hu  !

+36 20 919 8809

MINI tariff MAXI tariff

Monthly fee 3 067 HUF 6 556 HUF

Airtime* 2 286 HUF unlimited

Minute fee*
within fleet 0 HUF 

other directions 9,53 HUF
0 HUF

SMS fee* 20 pcs for free, then  
25,40 HUF / pc 20,32 HUF

Data bundle* 1,5 GB 10 GB + unlimited 
e-mail and browsing


