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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS DOMINO NETPLUSZ XXL ADAT DÍJCSOMAG / FORGALOMBŐVÍTŐ OPCIÓ
DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Előfizetés hívószáma:

Dátum:

Jelen szerződés-kiegészítés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 2/2015. (III. 30.) rendeletének (továbbiakban Eszr.) 11. §
(1) bek., cc., pont alapján tartalmazza a díjcsomagra és annak alapvető díjszabására vonatkozóan előírt tartalmi elemeket.
Díjcsomag megnevezése (Eszr. 11. § (1) bek., ca.)
Domino NetPlusz XXL
Díjcsomagra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 11. § (1) bek., ca.)
A Domino NetPlusz díjcsomagok adatdíjcsomagként vehetőek igénybe bennefoglalt adatforgalmat nem tartalmazó hang díjcsomag
mellé, bennefoglalt adatforgalmat már tartalmazó díjcsomagok esetén pedig forgalombővítő opcióként használhatók.
A Domino NetPlusz XXL díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai a következők:
 Időszaki díj adatdíjcsomagként: 5930 Ft


Időszaki díj forgalombővítő opcióként: 3050 Ft



Bennefoglalt adatforgalom (belföldön felhasználható): 5GB

A Domino NetPlusz díjcsomagokban igénybe vehető adatforgalom a feltöltéstől számított 30 napig használható fel.
Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke
legfeljebb 32 kbit/s a 30 napos időszak végéig.
Az előfizető által megrendelt időszaki díjas szolgáltatásokat a Szolgáltató felfüggeszti, amennyiben az előfizető egyenlege nem
elégséges az adott szolgáltatás díjának levonásához. Feltöltéskor az egyenleg miatt felfüggesztett időszaki díjas szolgáltatások
automatikusan visszaaktiválódnak a díjcsomagban foglalt egyenleg erejéig. A számlázás alapja a 10 perc alatt forgalmazott
adatmennyiség, amelynek egysége 10 kB. A kerekítés felfelé történik. Minden megkezdett egység díjköteles. A számlázásra kerülő
összeg értéke nem lehet kevesebb 1 Ft-nál.
A Domino NetPlusz díjcsomagok közül egyszerre csak egy csomag lehet aktív, - a készülékek APN beállításától függetlenül - ezen
díjcsomagokkal egyaránt elérhetőek a WAP tartalmak és az Internet.
A Domino NetPlusz XXL díjcsomag használatával az LTE hálózat igénybe vehető.
A Külföldön történő adatforgalmazás díjai eltérnek a belföldi díjaktól, így kérjük, hogy külföldre utazás előtt tájékozódjon az
adatroaming díjakról.
A jelen szerződés-kiegészítés az egyedi előfizetői szerződés részét képezi, tartalma az igénybe vett díjcsomag
szerződéskötéskor hatályos feltételeit tartalmazza.
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