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22018. I. Tájékoztató

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
Szolgáltatási Tájékoztatója.
A szakszervezetek fő feladata a munkavállalók élet és munkakörülményeinek, szociális biztonságának
erősítése és fejlesztése, a rendelkezésre álló demokratikus intézményrendszer szakszervezetek
számára biztosított teljes eszköztárával.
Főbb feladatai:
•

Országos -, ágazati -, valamint munkahelyi szintű érdekérvényesítés


•

Kollektív érdekegyeztetés és érdekképviselet

•

Ingyenes jogsegélyszolgálat

•

A munkavállalók jövedelmi helyzetének folyamatos javítása

•

A foglalkoztatás-biztonság és munkakörülmények színvonalának emelése

•


A munkaügyi kapcsolatok rendszerének állandó fejlesztése
A LIGA által kialakított szolgáltatások közvetítése és népszerűsítése a tagság körében

A szakszervezeti tagok egyéni érdekképviselete

o Banki szolgáltatások
o Biztosítási csomagok
o Kedvező munkavállalói felelősség biztosítás
o Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok
o Munkavédelmi tanácsadás
o Mobiltelefon flotta csomagokhoz való csatlakozási lehetőség (Telenor, Vodafone)
o Kedvezményes üdülési lehetőségek – Lényegesen olcsóbb szállásdíjak
o Üzemanyag kedvezmény
o Tagkártya szolgáltatások (3-25% kedvezmények a szerződött szolgáltatóknál)
o A tagdíj összege a személyi jöv. adó adóalapját csökkenti a szakszervezet által kiadott igazolás alapján
A szakszervezet tagjai, a szolgáltatások optimális kihasználása esetén, akár a szakszervezeti tagdíj mértékét meghaladó
kedvezményt is elérhetnek. A fent felsorolt kedvezménytípusok adta lehetőségeken kívül számos kisebb, helyi
kedvezményeket biztosító partnerrel szerződtünk. A szolgáltatások rendszerének kialakításánál a LIGA Szakszervezetek
első lépésként nagy országos kedvezményt biztosító partnerekkel törekedett megállapodásra, így került a szolgáltató
partnereink közé a közelmúltban a MOL és az OTP Bank. Második lépésként, helyi szinten kisebb partnerek bevonásával
kívánjuk bővíteni a szolgáltatások körét, hogy közelebb vigyük a kedvezményeket a tagokhoz. A partnerekkel kötendő
megállapodások tekintetében, továbbra is nyitottak vagyunk a tagság javaslataira. A szerződéses partnerek listája
elérhető a LIGA honlapján, a www.liganet.hu oldalon.

Tagok számára elérhető szolgáltatások

LIGA kártyával elérhető OTP kedvezmények
Kedvezményrendszer összesítő
Számlanyitáskor nincs szükség minimális nyitóösszeg befizetésére

Díjmentes

Számlavezetés (Legalább minimálbér számlára érkezése esetén)

Díjmentes/ kedvezményes

Betéti kártya 1 db – a számlához elsőként igényelt – betéti kártya éves díja az első évben
Készpénzfelvétel havonta 2 alkalommal 150ezer Ft-ig díjmentesen, az erre vonatkozó
nyilatkozat megléte esetén.
Készpénzbefizetés

Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes

Betétikártyás vásárlás

Díjmentes

Egyedi képes Sajátkártya igénylés esetén a képelhelyezés díja

Díjmentes

WebKÁRTYA éves díja számlacsomagtól függően
30 ezer forintig csoportos beszedési megbízás (feltétel: 50ezer forint terheléses forgalom
esetén, kivéve ATM)
Limitfigyelési szolgáltatás csoportos beszedési megbízáshoz igényelhető
100 ezer forintig elektronikus átutalások (feltétel: 100ezer forint terheléses forgalom esetén,
kivéve ATM)
Átutalás saját Takarék számlára

Díjmentes

OTPdirekt alap – és kontroll szolgáltatások havi díja számlacsomagtól függően
Devizaszámla számlavezetési díjkedvezmény számlacsomagtól függően, amennyiben annak
díja az OTP Munkavállalói ajánlat alapját képező Számlacsomagról kerül kiegyenlítésre
OTP Lakástakarék szerződés – számla nyitás

Díjmentes

Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes/ kedvezményes
Díjmentes/ kedvezményes

Hitelek
Lakás és jelzálog típusú hitelek igénylése esetén
OTP Pénzügyi Pont kamatkedvezmény piaci lakáscélú hitelek esetén

0,25% kedvezmény

Hitelbiztosítéki-értékmegállapítási díj

50% kedvezmény

Fedezetkezelési költség

50% kedvezmény

Ügyintézési díj

50% kedvezmény

Folyósítási díj (10mFt vagy feletti hitelösszeg esetén)

100% kedvezmény

Folyósítási díj (10mFt alatti hitelösszeg esetén)

50% kedvezmény

Közjegyzői díj (10mFt vagy feletti hitelösszeg esetén)

100% kedvezmény

Közjegyzői díj (10mFt alatti hitelösszeg esetén)

50% kedvezmény
100 bázispont
Személyi kölcsön igénylése esetén
kedvezmény a standard
konstrukció kamatából
OTP Travel utazási utalvány
24 000 Ft/év
Kizárólag tájékoztató jellegű információk, nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos kedvezményekhez kapcsolódó
feltételekről a mindenkor aktuális hirdetményből tájékozódhatsz. Az aktuális kedvezmények mindig a weboldalon
érhetők el.

Iratkozz fel itt tájékoztató hírlevelünkre, vagy kérj visszahívást kérdés esetén, és
keresd a Liga Pénzügyi Portál Facebook oldalát.
Keresd oldalunkat, hamarosan sok új kedvezménnyel készülünk!
weboldal: www.ligapenzugyiportal.hu
e-mail: penzugyiportal@liganet.hu
Aktuális: 2018.04.08.

MOL Kedvezmény

Minden LIGA szakszervezeti tag kedvezményesen tankolhat!
A LIGA és a MOL közötti megállapodás alapján MOL-LIGA kedvezménykártya igényelhető.
Az új generációs kártya azt a plusz szolgáltatást hozza, hogy nem igényel előre feltöltést,
azonnali vásárlási kedvezményt biztosít a mindenkori kút árából a kártya felmutatása esetén.
A kártya rendelése esetén, az állandó lakcímhez azt a címet szíveskedjetek megadni, amelyen
elérhetőek vagytok, mivel a kártya a lakcímre érkezik.
Az igénylőlapot eredeti példányban, tagszakszervezetenként összegyűjtve kérem beküldeni a
Liga Szakszervezetek Székházába, mellékelve kérek egy excel táblázatot ( elektronikusan a
szolgaltatasok@liganet.hu ), melyben az igénylők neve szerepel.
Kérjük, hogy csak azok igényeljenek kártyát, akik a MOL benzinkutaknál ténylegesen
tankolnak, mert további kedvezményeket csak akkor tudunk igénybe venni, ha az
igénylők a kártyákat használják.

A kártyákat ingyenesen a MOL fogja legyártani részünkre. A kártya 6 Ft kedvezményt
biztosít a mindenkori kútárból +1 multi pontot az igénylők részére.

A kártyaaktivitás függvényében további kedvezmények és akciók is elérhetőek.

A Clondike Kft. büszkén jelenti be a LIGA szakszervezetekkel induló új
kapcsolatát!
Közvetlen nagykereskedelmi kapcsolatot biztosítunk minden LIGA tagnak 5-20% kedvezménnyel,minden
eredeti és utángyártott tintapatronra és lézertonerre, irodai és magáncélú felhasználásra egyaránt.
A kedvezmény igénybevétléhez regisztráljon a www.premiumpatron.hu weboldalon, és kollégáink megadják
a kedvezményekre jogosító kuponkódot.
Barátságos ügyfélszolgálatunk készséggel segít azonosítani, milyen típusú nyomtatóba, melyik fajta
tintapatron/lézertoner illik, keressenek minket bizalommal a weboldalunk elérhetőségein.
Nincs mit veszíteni, mert minden utángyártott kellékanyagunkra 100% cseregaranciát vállalunk jogos reklamáció
esetén. Csökkentse akár felére a mostani lapköltségét, és váltson Zafír Prémium kellékanyagra!
LIGA Szakszervezeti tagok személyes kapcsolattartója: Dénes Márk (+36 20/401-5191, +36 1/789-3960)

Sportkártya ajánlat a LIGA Szakszervezet tagjai részére - 2018
Csomag

Listaár (fő/hó)

LIGA ár (fő/hó)

Alfa

10 900 Ft

6 500 Ft

Béta

13 900 Ft

7 500 Ft

Delta

14 900 Ft

8 500 Ft

Omega

17 900 Ft

10 500 Ft

Omega+

19 900 Ft

12 900 Ft

A LIGA tagjai által egyénileg, 1 éves hűségidővel igényelhető Sportkártya, mely a választott csomag szerint a kijelölt budapesti és
vidéki létesítményekben használható. Hagyományos chip-el ellátott plasztik kártyás használat esetén naponta 1x, havonta
összesen 16 alkalommal, az új, ingyenesen letölthető mobil applikációs beléptetés használata estén havonta korlátlanul, naponta
1x lehet a szolgáltatásokat igénybe venni. A havidíjat a magánszemély fizeti.
Csatlakozási feltételek
✓
✓

A szolgáltatást az App Store-ból és Google Play áruházból ingyenesen letölthető Sportkártya applikáción keresztül lehet
megrendelni a kapcsolattartónál elérhető egyedi QR kód segítségével.
A fent jelölt kedvezményes feltételek csak a QR kóddal történtő regisztráció esetén érvényesíthetők.
Alapinformációk

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A Sportkártyának nincs éves díja, havonta számolunk el ügyfeleinkkel, a Sportkártya megvásárlásához 1 év hűséget kell vállalni,
kivéve a 3 hónapra igényelhető csomagok esetében.
A Sportkártya aktuális elfogadóhely listája elérhető a mobil applikáción vagy a honlapunkon.
A kártya egyszeri gyártási költsége 3 000 Ft, elvesztése esetén 5 000 Ft-ot számolunk fel az új kártyáért.
A mobil applikációs igénylésnél és használatnál nincs gyártási díj, a letöltés ingyenes.
A csomagok között a magánszemélyek évente egyszer válthatnak ingyenesen, ezután minden csomagváltás plusz 1 000 Ft.
A Sportkártya szerződés a hűségidő alatt 1 hónapra szüneteltethető, amennyiben ezt a felhasználó előre jelzi.
A havi 8 alkalmas, vagy 3 hónapra szóló ajánlataink részletei a Sportkártya mobil applikáción vagy honlapunkon találhatóak
meg. (www.sportkartya.hu)

A Sportkártya használata
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A Sportkártyát vagy Sportkártya mobil applikációt a tulajdonosának minden belépéskor magánál kell tartania, mert csak annak
leolvasása után van lehetőség a létesítmény használatára.
A belépés az adott létesítménybe a recepciónál elhelyezett beléptető rendszer segítségével történik.
Elfogadóhelyeinken a honlapunkon feltüntetett szolgáltatások vehetők igénybe. Amennyiben a választott foglalkozás emelt
díjas, a különbözetet a helyszínen kell rendezni.
A Sportkártya nem átruházható, csak az arra jogosult személy használhatja.
A Sportkártya visszavonásig, letiltásig érvényes.
Fizetés
Banki utalással
Éves díjfizetéssel (11-et fizet, 12-t kap)
Készpénzben
Edenred ajándékkártyával
Sportkártya mobil applikáción keresztül bankkártyával

OLAJSHOP
Az Olajshop.hu hátterében egy lassan 20 éve működő, jelenleg 3 telephellyel rendelkező, de folyamatosan bővülő
kiskereskedelmi kenőanyag és autóalkatrész bolt hálózat áll annak érdekében, hogy az ügyfeleink vásárlását
megkönnyítsük, a meglévő és leendő ügyfeleink felmerülő kérdéseire akár személyesen is tanácsot adhassunk.
Szakembereink a termékek kiválasztásakor és a csomagok összeállításakor mindig úgy bánnak a termékekkel, mintha
a sajátjuk lenne, hiszen tudjuk, hogy egy megfelelően kiválasztott kenőanyag és alkatrész szavatolja a motorok és
berendezések hosszú élettartamát, a jó minőségben kiszállított termékek pedig a vásárlóink örömét.
Küldetésünk, hogy szakmai tapasztalatunk és folyamatosan bővülő országos lefedettségünk segítségével ügyfeleinket
csak ellenőrzött beszállítóktól származó kifogástalan minőségű termékekkel a lehető leggyorsabban szolgáljuk ki úgy,
hogy a vásárlás folyamatát a vásárló számára a lehető legkényelmesebbé tegyük.
A Central Europe Lubricant Kft., mint szolgáltató vállalja, hogy 5% kedvezményt biztosít a szolgáltató
www.olajshop.hu weboldalon elérhető kenőanyag és autóalkatrész webáruházban leadott megrendelések
végösszegéből.
A weboldalon el nem érhető alkatrészek esetében telefonon vagy emailben történő egyeztetést követően egyedi
árat adunk a keresett alkatrészekre a tagok számára a mindenkori aktuális beszerzési árak és a piaci kiskereskedelmi
árak függvényében.
Szolgáltató vállalja, hogy a tagok részére a regisztrációt követően egyedi, csak a tagok részére hozzáférhető
kedvezményes szállítási lehetőséget nyújt. A kedvezményes szállítási módozat csak 20 Kg-os súlyhatárig vehető
igénybe Postaponti átvétellel.
A kedvezményes ár és kedvezményes szállítási költség érvényesítésének érdekében szolgáltató létrehoz egy külön
vevői csoportot, ahol a kedvezményes feltételeket előre rögzíti, majd a vásárlókat a regisztrációt követően ehhez a
csoporthoz hozzárendeli. A regisztrált felhasználóknak ezt követően lesz lehetőségük érvényesíteni a fenti
kedvezményt a vásárlásban.
A kedvezmény minden nem akciós termékre vonatkozik, ami a webáruházban elérhető.
Az aktuálisan akciós termékekre az akciós áron felül további kedvezmény nem vonatkozik.
Annak érdekében, hogy szolgáltató a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának tagjait tudja azonosítani
a tagoknak a webáruházba történő regisztráció folyamán a saját nevük mellett a saját Tagszakszervezeti kódjukat
is meg kell adni a következő formában:


1234567890987654 Minta Mókus (tagkártyán szereplő adatok)

A kedvezmény érvényesítésére csak a webáruházba történő regisztrációt követően van lehetőség. Regisztráció nélkül
leadott rendelések esetén a kedvezmény nem érvényesíthető.
A vásárló vevőcsoporthoz való rögzítése a vásárlási regisztrációt követően kerül beállításra.
Egyes esetekben, mint például amikor az első rendelés leadása egybeesik, a regisztrációval, előfordulhat, hogy a
rendelés leadásakor a kedvezmény nem kerül feltüntetésre. Ebben az esetben kollégánk a rendelés kiszámlázásakor
automatikusan le fogja vonni az 5% kedvezményt a számla végösszegéből.
Olajshop Kapcsolat:
Telefon: +36-30/758-9933
E-mail: info@olajshop.hu
Honlap: www.olajshop.hu

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A
 321-5262; Fax: 321-5405
E-mail: info@liganet.hu

HUNGARY CARD
Miért is jó a HungaryCard:
A kártya kifejezetten a belföldön utazó és kikapcsolódni vágyó családokat célozza meg és több, mint
egy éven át biztosít számtalan kedvezményt vasúti, buszos, hajós, autós utazásnál, múzeumokba,
fürdőkbe, színházakba, cirkuszba, állatkertbe, valamint szálláshelyek, éttermek, kalandparkok igénybe
vétele esetén. A célcsoport szeret jönni-menni, tudatos és szereti ha kedvező ajánlatokat kap...
Egy kis ízelítő a kártyacsomagok tartalmából:
Hungary Card Basic:
Ára 6000 FT, de Liga konföderációs kártyával rendelkezők részére 1500 Ft.
Az ára már az első használatnál megtérülhet, tartalmazza az összes felmutatós kedvezményt (10-50%
szálláshelyek, éttermek, strandok, kalandparkok, fitness termek, színházak, múzeumok, fesztiválok,
stb.) és számos elektronikus kedvezmény tartozik hozzá. pl. fél árú belépők a Zsolnay-Negyedbe, a
Gödöllői Királyi Kastélyba, a Pesti Magyar Színházba, az Újszínházba, a Bethlen Téri Színházba, a
Fővárosi Állatkertbe, a szegedi Napfényfürdő Aquapolisba, 20-50% dunai hajózásnál, 40% a Fővárosi
Nagycirkuszba, 50% a Művészetek Völgye Fesztiválra, stb.
Hungary Card Plus:
Ára 12.000 Ft, de Liga konföderációs kártyával rendelkezők részére 9000 Ft.
Magában foglalja a Basic csomag összes kedvezményét, valamint további nagymértékű
kedvezményeket ad. Pl.: 50% vasúti menetjegyre, 50% helyközi Volán autóbuszjáratokon, ingyenes
helyi közlekedés vidéki nagyvárosokban, 50% kedvezmény a 10 napos D1 autópálya matrica árából,
ingyenes múzeumbérlet Eger, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Székesfehérvár, Szentendre, Pécs,
Zalaegerszeg számos múzeumába, 50% az Aquaworldbe, 50% Cserkeszőlő, Hévíz, Sárvár, illetve a
budapesti gyógyfürdőkbe, 50% balatoni hajózásnál, ingyenes belépő az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkba és még sok más!
Ezek listája megtalálható a kártyához adott Partnerkatalógusban, a neten, ill. az okos telefonos
applikációban, ahol a tartózkodási helyünkhöz közeli kedvezményadók és a hozzájuk vezető út is
(Waze) megjelenik. A kártyatulajdonosoknak küldött heti hírlevelek ötletadó itinerként szolgálhatnak és
sokszor kínálunk fel a partnereinktől kapott ingyenes színház, múzeum és egyéb belépési
lehetőségeket is.
Így a kártya ára a tudatos turista számára egy okosan összeállított hétvégi programon is bőven
megtérül (ld. a mellékelt megtakarítási tippeket)

A kártya érvényessége: 2017 december 01 - 2019. január 31.
A 2018-as ez év december elsején jelenik meg, így kitűnő ajándék lehet karácsonyra mind az üzleti
partnerek, mind a kollégák számára. A munkavállalók számára célszerű ún. "csekély értékű ajándék"ként adni, pláne, ha cafeteriában SZÉP kártyán levő pénzt kapnak. A doboza bármilyen arculattal
elkészíthető, valamint nagyobb példányszám esetén a katalógus címlapján és a kártyán is
megjelenhet a cég logója. Mellékelem az általános bemutatónkat is.

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A
 321-5262; Fax: 321-5405
E-mail: info@liganet.hu

HR-es szempontból miért érdemes a kártyánkkal számolni?
A mostani -szakembereket egyre inkább nélkülözni kényszerülő- világunkban kártyánk lehet az egyik
legolcsóbb formában adható hatékony juttatás a munkavállalóknak. Amennyiben a dolgozó kap SZÉP
Kártyát, akkor a HungaryCard segítségével annak forgalmi értékét növelhetjük, hiszen a SZÉP Kártya
egy fizető eszköz, míg a HungaryCard egy kedvezményeket biztosító rendszer. Ebből következik,
hogy a turisztikai szolgáltatásért, élményért a SZÉP Kártyáról vonják le a pénzt, de nem mindegy,
hogy mennyit! A HungaryCard a Szép Kártya "élményvásárlási értékét" kb. 40-50%-kal növeli, azaz
100.000 Ft feltöltött SZÉP Kártya egyenlegből 140-150.000 Ft értékű szolgáltatás vásárolható! Így ha
nem emeljük a cafeteria keretet, hanem csekély értékű ajándékként mellé HungaryCardot adunk,
akkor mégiscsak emeltük a vásárolható szolgáltatások mennyiségét....
Persze, ez a zsebünkben meglevő forintokra is igaz, ott sem mindegy, mennyit fizetünk ki egy hosszú
hétvége, vagy egy nyaralás alatt

Kapcsolattartó
Balázs Norbert

szolgaltatasok@liganet.hu

www.hungarycard.hu

0670 616 12 49

Kedves Partnerünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Praktiker Kft-vel kötött partnercéges együttműködés keretében a 2018-as
évben tagjaik részére az alábbi napokon biztosítunk kedvezményes vásárlási lehetőséget:

Csütörtök
4
1
1
5
3
7
5
2
6
4
6

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

10 % Kedvezmény

Péntek
5
2
2
6
4
8
6
3
7
5
2
7

Szombat
6
3
3
7
5
9
7
4
8
6
3
8

Vasárnap
7
4
4
8
6
10
8
5
9
7
4
9

A NEM Akciós termékek árából!

Nagyra értékeljük, hogy partnereink között tudhatjuk Önöket.
Kérjük, hogy tájékoztató levelünket tegyék elérhetővé kollégáik részére.

Informáczió
Balázs Norbert

szolgaltatasok@liganet.hu

Üdvözlettel,
06 70 616 12 49

Praktiker Kft.

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.

Mobiltelefon flotta csomagokhoz való csatlakozási lehetőség
http://www.liganet.hu/page/344/html/mobiltelefon.html

Telenor

Mini tarifacsomag
Szolgáltatások

Havi előfizetési díjak összesen (magába foglalja a havi előfizetési
díjat, a MobiTrend Max szolgáltatási díjat, 500MB* internet szolgáltatás
havidíját és 900Ft lebeszélhető a belföldi beszélgetési forgalomból a
Szolgáltató hálózatán belül, egyéb belföldi mobil vagy vezetékes irányba
a táblázatban szereplő percdíjakon számolva. A kedvezmény az
előfizetések között nem vonható össze és a le nem beszélt havidíj a
következő számlázási ciklusra nem vihető át)
Percdíjak (Belföldi normál díjas hívások)

nettó

2.100 Ft

Kedvezményes percdíj

Csoporton belüli hívás percdíja

0,00 Ft

Hívások Telenor hálózaton belül

6,50 Ft

Hívások vezetékes irányba

6,50 Ft

Hívások más mobilhálózatba

6,50 Ft

Hangposta hívása

6,50 Ft

Kedvenc vezetékes körzet hívása

3,00 Ft

Belföldi SMS küldés hálózaton belül (küldés/darab)

20,00 Ft

Belföldi SMS küldés T-Mobile hálózatba (küldés/darab)

20,00 Ft

Belföldi SMS küldés Vodafone hálózatba (küldés/darab)

20,00 Ft

Első 50 db SMS havonta (Belföldről indított, nem emelt díjas SMS).

Díjmentes

* A megjelölt havi díjban foglalt adatkeret kizárólag belföldi, a Telenor
hálózatán keresztüli használat esetén érvényes.

Választható Internet szolgáltatás
Havidíjban foglalt
keret

Forgalmi díj a havidíjban
foglalt keret elhasználása
után

Kedvezményes havidíj

Mobil Online 1GB

1024MB

0 Ft

390 Ft

Mobil Online 2GB

2048MB

0 Ft

1290 Ft

Hipernet Start

4GB

0 Ft

1590 Ft

Hipernet Active

7GB

0 Ft

1990 Ft

Hipernet Medium

13GB

0 Ft

2390 Ft

Hipernet Heavy

24GB

0 Ft

3190 Ft

Hipernet Pro

50GB

0 Ft

3990 Ft

korlátlan

0 Ft

5590 Ft

Csomag neve

Hipernet Unlimited

Választható nemzetközi és roaming csomagok

Csomag neve

EU-Nemzetközi*

Havidíjban foglalt
perc mennyiség
5000 perc roaming
és nemzetközi
forgalom
együttesen

Kedvezményes havidíj
Havidíjba foglalt adatkeret

500 MB

3100 Ft

A megjelölt havi perc-, valamint adatmennyiség Európai Unión belüli forgalomra vonatkozik mind roaming, mind nemzetközi
használat esetén. A fogadott roaming hívások minden csomag esetén EU-n belül díjmentesek.
*

Korlátlan tarifacsomag
Szolgáltatások

nettó

Havi előfizetési díjak összesen (magába foglalja a havi előfizetési
díjat, a MobiTrend Max szolgáltatási díjat és 1GB internet szolgáltatás
havidíját)
Percdíjak (Belföldi normál díjas hívások)

5400 Ft

Kedvezményes percdíj

Csoporton belüli hívás percdíja

0,00 Ft

Hívások Telenor hálózaton belül

0,00 Ft

Hívások vezetékes irányba

0,00 Ft

Hívások más mobilhálózatba

0,00 Ft

Hangposta hívása

0,00 Ft

Belföldi SMS küldés hálózaton belül (küldés/darab)

0,00 Ft

Belföldi SMS küldés T-Mobile hálózatba (küldés/darab)

20,00 Ft

Belföldi SMS küldés Vodafone hálózatba (küldés/darab)

20,00 Ft

A havidíjba foglalt adatforgalmi keret, illetve a tarifacsomagba foglalt maximális le- és feltöltési sebesség kizárólag
belföldi, a Telenor hálózatán keresztüli használat esetén érvényes, nem vihető át a következő hónapra, elérése után az
elérhető maximális le- és feltöltési sebesség 64/64 kbps, túlforgalmazási díj 0 Ft.

Választható Internet szolgáltatás
Havidíjban foglalt
keret

Forgalmi díj a havidíjban
foglalt keret elhasználása
után

Kedvezményes havidíj

2048MB

0 Ft

400 Ft

Hipernet Start

4GB

0 Ft

700 Ft

Hipernet Active

7GB

0 Ft

1100 Ft

Hipernet Medium

13GB

0 Ft

1500 Ft

Hipernet Heavy

24GB

0 Ft

2300 Ft

Hipernet Pro

50GB

0 Ft

3100 Ft

korlátlan

0 Ft

4700 Ft

Csomag neve

Mobil Online 2GB

Hipernet Unlimited

Választható nemzetközi és roaming csomagok

Csomag neve

Havidíjban foglalt
perc mennyiség

Kedvezményes havidíj
Havidíjba foglalt adatkeret

5000 perc roaming
és nemzetközi
forgalom
együttesen

EU-Nemzetközi*

500 MB

3100 Ft

* A megjelölt havi perc-, valamint adatmennyiség Európai Unión belüli forgalomra vonatkozik mind roaming, mind nemzetközi
használat esetén. A fogadott roaming hívások minden csomag esetén EU-n belül díjmentesek.

Hipernet tarifacsomag ajánlat adatátviteli eszköz nélkül és adatátviteli eszközzel
(készülék-támogatással) 2 éves hűségnyilatkozat aláírása esetén
Kedvezményes havidíj

Havidíjban foglalt
keret (MB)

A csomag maximalis
letöltési sebessége

Hipernet Start

4GB

7Mbps

1990 Ft

Hipernet Active

7GB

10Mbps

2490 Ft

Hipernet Medium

13GB

30Mbps

2990 Ft

Hipernet Heavy

24GB

60Mbps

3490 Ft

Hipernet Pro

50GB

150Mbps

4290 Ft

korlátlan

150Mbps

6290 Ft

Csomag neve

Hipernet Unlimited
Kiegészítő információk
1.

A fenti árak nem tartalmazzák az áfát.

2.

SMS üzenetek fogadása díjmentes.

3.

A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik.

4.

Egyéb szolgáltatások díjainak számlázása a mindenkor érvényes ÁSZF szerint történik.

5.

Az opcióban foglalt SMS darabszám feletti SMS-eket alapáron számlázzuk. Az egy hónapon belül fel nem használt
SMS-eket a következő hónapban felhasználni nem lehet.

6.

A jelen szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatás első havi díja utólag kerül kiterhelésre, az Előfizető előleget nem
fizet.

7.

A Hipernet szolgáltatásokban foglalt adatkeret kizárólag belföldi, a Telenor hálózatán keresztüli használat esetén
érvényes, nem vihető át a következő hónapra, elérése után az elérhető maximális le- és feltöltési sebesség 256/128
kbps, túlforgalmazási díj 0Ft. A forgalom mérésének egysége 0,01MB. A tarifacsomagokban az online (korábban
WAP) APN nem elérhető.

Tagkártya szolgáltatások
A LIGA Tagkártya a korábban felsorolt kedvezményeken túl 3-25%-os
kedvezményeket biztosít a szerződött szolgáltatóknál. A szerződött szolgáltatók
részletes listáját a következő weboldalon találhatja meg:
http://www.liganet.hu/page/342/html/partnerek-listaja-terkep.html

További kedvezményes vásárlási ajánlatok:
http://.liganet.hu/page/365/html/vasarlasi-kedvezmenyek.html
További kedvezményes üdülési lehetőségek :
http://www.liganet.hu/page/343/html/udules.html

A tájékoztatót összeállította: Trembulyák Péter

A LIGA Szakszervezetek szolgáltatásaival kapcsolatban forduljon munkatársainkhoz:
Trebulyák Péter 06 70 455 07 76 trembulyak.peter@liganet.hu
Balázs Norbert
2018-Március

06 70 616 12 49 szolgaltatasok@liganet.hu

