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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS NET&ROLL „M „ MOBILINTERNET CSOMAG (ELŐFIZETÉSES) 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.)
Net & Roll „M „(utólag fizetett szolgáltatás)
Díjcsomagra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 11. § (1) bek., ca.)
Az önálló SIM kártyán igénybe vehető Net&Roll „M” szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai:
 Havidíj: 7140 Ft
 Bennefoglalt adattartalom: 20GB (belföldön felhasználható)
 Belföldi hálózatba küldött SMS: 39,624Ft/db
 Külföldi hálózatba küldött SMS: 56,9Ft/db
 Hang szolgáltatás: a díjcsomaggal nem vehető igénybe
A csomagban foglalt 20GB adattartalom elfogyása után túlforgalmazási díj nem kerül felszámításra, viszont a csomaghoz tartozó le-,
és feltöltési sebesség 128/128kbps-ra lassul.
A Net&Roll „M” díjcsomag fordulónapos működésű, a fordulónap megváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja. A Net&Roll
mobilinternet csomagokban az igénybe vehető adatforgalom a hónap Szolgáltató által egyedileg, objektív módon meghatározott
fordulónaptól a következő hónap azonos napjáig használható fel. A fordulónapról Szolgáltató írásban vagy SMS-ben tájékoztatja
Előfizetőt.
A Net&Roll „M” díjcsomaggal az LTE hálózat igénybe vehető.
A bennefoglalt forgalom mérése 10 kB-os egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles. Hóközi aktiválás,
díjcsomagváltás és deaktiválás esetén a havidíj időarányos részét kell megfizetni, attól függően, hogy hány napig volt aktív a
díjcsomag az adott hónapban, a felhasználható forgalom mértéke nem időarányos. 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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