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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS HELLO HOLNAP HANG ÉS ADAT DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Előfizetés hívószáma:

Dátum:

Jelen szerződés-kiegészítés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 6/2011. (X. 6.) rendeletének (továbbiakban Eszr.) 7. §
alapján tartalmazza a díjcsomagra és annak alapvető díjszabására vonatkozóan előírt tartalmi elemeket.
Díjcsomag megnevezése (Eszr. 7. § (1) bek, ce))
Hello Holnap Hang és Adat
Díjcsomagra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 7. § (1) bek., ce és cl))
A Hello Holnap Hang és Adat díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások
esetén a következők:
Hello Holnap Hang&Adat díjcsomag
 Havi díj (100%-ban leforgalmazható*): 3 290 Ft
 Percdíj hálózaton belüli irányba: 19 Ft
 Percdíj belföldi vezetékes és más mobil irányba: 29 Ft
 Hálózaton belül küldött SMS díja (Ft/db): 19 Ft
 Belföldi vezetékes és más mobil hálózatba küldött SMS díja (Ft/db): 29 Ft
 Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db): 56,9 Ft
Havidíjban foglalt díjmentes tartalmak
 Adatforgalom (belföldi adatforgalom havonta): 1 GB
 Túlforgalmazási díj**: 0 Ft
 Havonta 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívató alapdíjas T-Mobile hívószámok száma***: 3 db
Videotelefonálás díjai
 Havi díj: 0 Ft
 Belépési díj: 0 Ft
 Magyar Telekom magyarországi mobilhálózatában:
 Csúcsidőben (munkanapokon 07-20h között): 80 Ft/perc
 Csúcsidőn kívül (munkanapokon 20-07h, valamint munkaszüneti- és ünnepnapokon):
40 Ft/perc
*A díjcsomagok havi díja 100%-ban leforgalmazható alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes hálózat
előfizetői felé indított hívásra, illetve felhasználható SMS, MMS küldésre, valamint hangposta lehallgatásra belföldön. A díjcsomag
tört havi számlázású, a havidíj hó közi aktiválás, díjcsomag-váltás és kikapcsolás esetén időarányosan számlázódik. A díjcsomagok
számlázása egyperces mérési egységben történik.
A díjcsomagokban a hívószámkijelzés benne foglalt szolgáltatás.
A fenti díjcsomagokkal az LTE 1800 hálózat nem vehető igénybe.
A Hello Holnap díjcsomagok nem használhatók internet alapú hang és video hívásokra.
** A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt
adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s a következő fordulónapig.
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A díjcsomagokhoz igénybe vehető kiegészítő adat szolgáltatás.
A Hello Holnap díjcsomagokra vonatkozó egyéb díjak, és további részletes feltételek az Általános Szerződési Feltételek 2. sz.
mellékletét képező Általános Díjszabásban találhatóak, melyek az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az
egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva. (Eszr. 7. § (1) ce.,)A díjak az egyedi előfizetői szerződésben és az
Általános és Domino Üzletszabályzatban rögzítetett feltételek szerint módosíthatók.

