Amiért egyedi a piacon, amit kínálunk:
- Hűségidő nélkül igénybe vehető
- Elérhető legnagyobb sávszélesség biztosítása
- Tarifacsomag váltásra akár havonta van lehetősége

Tisztelt Érdeklődő!
Köszönjük érdeklődését! Kérem az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, minden
szerződéskötéshez szükséges információ megtalálható benne. Amennyiben elolvasása után bármilyen
egyéb kérdése merülne fel, vegye fel a kapcsolatot a megadott kollégánkkal, aki készségesen válaszol
kérdéseire.

Árlista elérési útvonal:
https://triconnect.hu/letoltheto-dokumentumok/mobilinternet-dokumentumok/

Lefedettség ellenőrzése:
Az Ön által kiválasztott helyszín lefedettségének ellenőrzéséhez kérem keresse fel a Telenor oldalán
található, alábbi linket: https://www.telenor.hu/internet/lefedettseg
Vagy nagyobb méretben: https://www.telenor.hu/map/

Rendelés menete:
Tájékoztatjuk, hogy megrendelést telefonon nem tudunk fogadni!

Rendelje meg online: https://triconnect.hu/e-adatlap/
…vagy a https://triconnect.hu/letoltheto-dokumentumok/mobilinternet-dokumentumok/ fülön megtalálható
adatlapot kérjük letölteni, majd azt hiánytalanul kitöltve visszaküldeni az alábbi e-mail címre:
alarmtrade@trioda.hu

A rendelés visszaigazolása után várhatóan 1 héten belül az előfizetés kézhez vehető az alábbi
átvételi módokon:
•
•

futárszolgálat utánvétes számlakifizetéssel*
személyes átvétel* (átvehető a Trióda Zrt. üzleteiben)

Üzleteink címe:
Budapest:
Szeged:

1191 Budapest, Üllői út 206.
1032 Budapest, Szőlő utca 74.
6721 Szeged, Berlini krt. 4.
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* Az átvétel pillanatában (futár/személyes) az alábbi díjak kifizetése szükséges:
•

előfizetésenként (SIM kártyánként) kaució, melyet a szerződés megszűnésekor jóváírunk
az ügyfél számláján
a kaució összege csomagtól függően eltérő, mértéke a lenti táblázatban megtekinthető

•
•
•

időszaki negyedéves / havi díj
készülék rendelés esetén, annak értéke
futár kézbesítés esetén, annak költsége a csomag méretétől függően

Futár kézbesítés díjai:
• XS csomag: kizárólag SIM kártya rendelése esetén:
• S csomag:
SIM kártya + eszköz rendelése esetén:

2.255 Ft
2.835 Ft

Kaució összege:
• Vállalati Hipernet Start ........................................................ 6.400 Ft
• Vállalati Hipernet Active...................................................... 7.800 Ft
• Vállalati Hipernet Medium .................................................. 9.600 Ft
• Vállalati Hipernet Heavy...................................................... 11.800 Ft
• Vállalati Hipernet Pro .......................................................... 12.600 Ft
• Vállalati Hipernet 1TB ......................................................... 14.650 Ft
• Vállalati Hipernet 1TB+....................................................... 14.650 Ft
• Vállalati Hipernet Korlátlan ................................................. 27.775 Ft

Számlázás:
Minden negyedév első hónapjában készül el a következő negyedéves számla.
Opcionálisan választható havi számlázás is, mely minimális technikai többletköltséget von maga után.

Műszaki segítség:
Esetleges műszaki információval kapcsolatban kérem hívja a 06 20 / 270 - 7605 telefonszámot
kizárólag munkanapokon 8 és 16 óra között.
INFORMÁCIÓ: Mielőtt a SIM kártyát behelyezné valamilyen eszközbe, érdemes a PIN kód
kérést kiütni, illetve az APN-t beállítani „net”-re.

Egyéb információk:
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•

Kizárólag telefonkártyát adunk internethozzáféréssel, a routert vagy egyéb eszközt, amiben
használni szeretné, Önnek kell biztosítania vagy meg kell tőlünk rendelnie.

•

A mobilinternet SIM kártya alapvetően csak belföldön használható. Amennyiben élni kíván a
roaming használat lehetőségével, ezt előre szükséges jeleznie. Amennyiben nem jelzi előre, de
a későbbiekben mégis szüksége van roaming használatra, úgy díjmentes kártyacserét biztosítunk,
de ez a kártyacsere akár két hetet is igénybe vehet. Kérjük, ezt vegye figyelembe.

•

A Hipernet használatának egyik legfontosabb feltétele, hogy olyan eszközzel rendelkezzen, ami
támogatja a 4G/LTE villámgyors hálózatot. Ha régebbi telefon, illetve modem áll a
rendelkezésére, természetesen fog működni a Hipernet, de a maximális sebesség nem garantált.

•

Igény szerint az alábbi 4G/LTE képes eszközöket tudja nálunk megvásárolni:
◦

Asztali routerek
▪ TP-Link TL-MR6400 asztali wifi router (független)

◦

Hordozható routerek (MiFi)
▪ TP-Link M7200 4G/LTE hordozható wifi router (független)
▪ Huawei E5785-92C 4G/LTE hordozható wifi router (Telenor függő)

◦

USB modemek (stick)
▪ Huawei E3372h-320 4G/LTE USB modem (független)

◦

Jelerősítő antennák
▪ ATK-LOG ALP LTE Antenna (5 m)
▪ ATK-LOG ALP LTE Antenna (10 m)

Tájékoztatjuk, hogy kártyáink a Telenor hálózatát használják, ezért tökéletesen működnek a Telenor
függő készülékekben is!
A felsorolt eszközök bármelyikét egyidejűleg meg tudja rendelni a SIM kártya rendelésével online,
az e-adatlap kitöltésével. A részletekről kérem érdeklődjön munkatársunknál.
Bízunk benne, hogy hamarosan ügyfeleink körében tudhatjuk Önt, kellemes internetezést kívánunk!
Amennyiben további kérdése merülne fel, kérem keressen alábbi elérhetőségim valamelyikén.
Üdvözlettel:
Maszlag Adrienn
Mobil: +36 20/515-4111
E-mail: alarmtrade@trioda.hu

