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Webes tömeges SMS szolgáltatás megrendelőlap  
 
 
 
 
A Szolgáltató tölti ki! 
Viszonteladói / dealerkód:       

 
Kérjük, az alábbi űrlapon adja meg adatait és válassza ki az igényelt szolgáltatásokat!  
 
Amennyiben még nem rendelkezik My T-Systems Főadminisztrátori nyilatkozattal, akkor a Telekom Informatikai Szolgáltatások 
megrendeléséhez a „NYILATKOZAT TELEKOM KAPCSOLATTARTÓI ADATOKRÓL, MEGHATALMAZÁS” c. nyomta tvá nyt i s  
kérjük mellékelni! 

 
Előfizetői adatok: 
 
Magyar Telekom ügyfélazonosító:       
(Ügyfélazonosítóját megtalálja a Magyar Telekom vezetékes, mobil, vagy internet számláján.) 
 
Az Ön cégének neve:       
 
A cég nevében szerződéskötésre jogosult személy adatai: 

 
Az Ön neve:       
 
Értesítési e-mail címe:      @      
 
Előfizető tudomásul veszi, hogy az itt leírtakon felül a  hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó, Általános Szerződési  Fel té tel ek  
Üzleti Előfizetők részére (ÜÁSZF) című dokumentumban foglaltak az irányadók. 

 
A Tömeges SMS igénybevételével egyszerűen küldhet és fogadhat nagyszámú sms-t, könnyen kezelhető webes fe lül eten.  A 
szolgáltatás segítségével bevételnövelő sms-kampányt is indíthat, akár több száz ügyfelének, partnerének küldhet egy időben 
személyre szóló sürgős üzenetet, akciós ajánlatot. 
A szolgáltatás díjmentesen kipróbálható a https://tsms.telekom.hu/webdemo elérhetőségen. 
 
 További funkciók:  

▪ Paraméteres/kör SMS (szólítsa meg ügyfeleit keresztnevükön) 
▪ Időzített és ismétlődő SMS küldés 
▪ SMS küldés címlistára a mobiltelefonról  
▪ Címlisták importálása és exportálása excel táblázatból 
▪ Statisztikák és riportok stb. 
▪ Beérkező SMS-ek fogadása a webes felületen 
▪ Automatikus válasz SMS lehetősége 
 

 
 
 

https://tsms.telekom.hu/webdemo
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3 különböző díjcsomag közül választhat, igényeinek megfelelően: 
Tömeges SMS Mini 
Rendszeres, kevesebb, mint 600 db sms/hó üzenetküldési szokás esetén javasolt  
Tömeges SMS Midi 
2-4 hónap időtartam alatt egy-két alkalommal indított kampányjellegű sms-küldési szokás esetén javasolt , mi ve l nem k el l a  
teljes havidíjat az adott hónapban leforgalmazni, hanem a fennmaradó összeg az azt követő 3 hónapban is felhasználható. Így  
minden hónapban az adott hónap havidíja plusz a megelőző 3 hónap fel nem használt maradványösszege forgalmazható le.  
Tömeges SMS Maxi 
Rendszeres, több, mint 600 db sms/hó üzenetküldési szokás esetén javasolt 
 

  
Tömeges SMS 

Mini_2020 
Tömeges SMS  

Midi_2020 
Tömeges SMS 

Maxi_2020 
Alapszolgáltatás havidíja határozott 
idejű szerződés esetén (12 hónap) 2278 Ft 

5713 Ft 
11438 Ft 

Alapszolgáltatás havidíja határozatlan 
idejű szerződés esetén 2965 Ft 

7545 Ft 
14872 Ft 

Havidíj leforgalmazhatóságának 
időszaka 

adott hónapban SMS 
küldésre fordítható 

4 hónapig SMS küldésre 
fordítható 

adott hónapban SMS 
küldésre fordítható 

Havidíj leforgalmazhatóság alapja* 2278 Ft 5713 Ft 11438 Ft 
Forgalmi díjak (Ft/SMS)       

Telekom hálózaton belül 14,90  14,90  11,90  
Telenor és Vodafone hálózatba 18,90  18,90  16,90  
Külföldi számra küldött SMS 40,00 40,00 40,00 

Megrendelem 12 hónap határozott 
idejű szerződéssel    
Megrendelem határozatlan idejű 
szerződéssel    

▪ Az árak nettó díjak, a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák. 
▪ Tömeges SMS Mini: rendszeres, kevesebb, mint 600 db sms/hó üzenetküldési szokás esetén javasolt  
▪ Tömeges SMS Midi Special: 2-4 hónap időtartam alatt egy-két alkalommal indított ka mpányje llegű sms - küldési 

szokás esetén javasolt, a havidíj görgetett felhasználási lehetősége miatt.  
▪ Tömeges SMS Maxi: rendszeres, több, mint 600 db sms/hó üzenetküldési szokás esetén javasolt 
▪ * 12 hónapos határozott - ill. határozatlan idejű igénybevétel esetén a havidíj leforga lmazhatóság a l apja  minden 

esetben az adott csomag 12 hónapos határozott időtartamra vonatkozó havidíj mértéke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelt:       
 
 
 
  
…………………………………. 
Előfizető cégszerű aláírása  


