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Hogyan csökkenthetné 
mobilszámláját?

Hogyan kaphatna 
többet a pénzéért?

A szórólapon szereplő tájékoztatás nem teljes körű. Jelen 
szórólap nem minősül ajánlattételnek. A nyomdai hibákért 
nem vállalunk felelősséget. A feltüntetett árak bruttó árak.
Ajánlataink 2 év hűségidő vállalása esetén érvényesek.



2017-től új telekommunikációs szolgáltatást indí-
tunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál! 
A BirtOKOS mobiltarifákat kifejezetten tagjaink igé-
nyeinek megfelelően állítottuk össze, és kizárólag 
számukra tesszük elérhetővé. Előnyös kondíciókat 
kínálunk az agrárium összekapcsolásáért. 

És ez még nem minden! Válassza bármelyik 
BirtOKOS mobiltarifát, és a NAK-falugazdászokkal 
INGYEN beszélhet!

Önnek melyik tarifa a legmegfelelőbb?

Alig telefonál, és máris elfogyott a lebeszélhető keret? 
Csak néhány számot hív, és mégis sokat fizet?

Magára ismert? 
Váltson inkább BirtOKOS Start tarifára!

Magas a percdíja, pedig a havidíjra is sokat költ? 
Mobilján netezik is, de az a pár megabyte szinte 
semmire sem elég?

Ismerős helyzet?   
Váltson inkább BirtOKOS Plusz tarifára!

Beszélni és netezni csakis kötöttségek nélkül szeret? 
A korlátlanságnak persze ára van, de nem sok az, 
amennyit most fizet?

Költsön kevesebbet! 
Váltson inkább BirtOKOS Prémium tarifára!

BIRTOKOS START

BIRTOKOS PLUSZ

BIRTOKOS PRÉMIUM

Havidíj (Ft): 2 490
Lebeszélhető (Ft): 2 490
Percdíj (Ft): 15
Sms-díj (Ft): 24
Adat: -

Havidíj (Ft): 3 990
Lebeszélhető (Ft): 3 990
Percdíj (Ft): 9
Sms-díj (Ft): 24
Adat: 500 MB

Havidíj (Ft): 
7 190 / 8 290/ 9 490
Lebeszélhető perc: 
korlátlan
Percdíj (Ft): 0
Sms-díj (Ft): 0
Adat: 500 MB / 2 GB / 4 GB

Alacsony havidíj
Olcsó percdíj
Korlátlan 
lebeszélhetőség a 
NAK-hálózaton belül

Szuper olcsó percdíj
Szuper sok adat
Korlátlan 
lebeszélhetőség a 
NAK-hálózaton belül

Kedvező havidíj
Választható 
adatforgalom: sosem 
fogy el a net *
Valódi belföldi 
korlátlanság: a 
havidíjon kívül  
minden ingyen

ELŐNYÖS MOBILTARIFÁK 
KIZÁRÓLAG KAMARAI 
TAGOKNAK!

*a csomag adatmennyiséget tartalmaz. Az adatmennyiség 
felhasználása után lehetőség van kiegészítő opció vásárlására.


