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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS NEXT S KÉSZÜLÉK NÉLKÜL DÍJCSOMAG 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.
Next S készülék nélkül díjcsomag érvényes árai
Teljes havidíj


e-Pack kedvezménnyel határozatlan idejű szerződéssel: 9 310 Ft



e-Pack kedvezmény nélkül határozatlan idejű szerződéssel: 9 910 Ft

Mobil telefon (hang) szolgáltatás havidíja


e-Pack kedvezménnyel határozatlan idejű szerződéssel: 6 996,46 Ft



e-Pack kedvezmény nélkül határozatlan idejű szerződéssel: 7 596,46 Ft

Mobilinternet szolgáltatás havidíja








határozatlan idejű szerződéssel: 2 313,54 Ft

A Next S díjcsomag havidíja magában foglal 160 percet, mely belföldi mobil- és vezetékes hálózat előfizetői felé
indított alapdíjas hanghívásra, valamint hangposta lehallgatásra használhatóak fel belföldön, valamint EU roaming
helyzetben magyarországi alapdíjas irányba. EU roaming helyzetben történő felhasználás esetén a szabályozott EU
roaming többletdíj felszámításra kerül. A hálózaton belüli perc és SMS díj 0Ft, egyéb belföldi hálózatba (más mobil
és vezetékes alapdíjas hívásirányokba) 35 Ft a perc és SMS díj.
Havidíjban foglalt adatmennyiség: 1 GB belföldi adatforgalom, mely LTE 1800* hálózaton is igénybe vehető.
Adat-túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban foglalt adatforgalom túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség
értéke legfeljebb 32 kbit/s a következő fordulónapig.
A díjcsomagok havidíja törthavi számlázású. A díjcsomag számlázása egyperces mérési egységben történik.
A Next díjcsomagok kizárólag mobiltelefonnal, lakossági célú felhasználásra használhatóak, további információk a
Díjszabás 2.1.pontjában találhatóak.

A nemzetközi hívások díjait az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Díjszabás „Külföldre Irányuló hívások díjai”
című pontja, a roaming díjakat a hivatkozott melléklet, illetve „Roaming (nemzetközi barangolás) szolgáltatás díjai” pontja
tartalmazza
A jelen szerződés-kiegészítés az egyedi előfizetői szerződés részét képezi, tartalma az igénybe vett díjcsomag
szerződéskötéskor hatályos feltételeit tartalmazza.
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