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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS SMS M CSOMAG (DOMINO-S) 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))
SMS M csomag (előre fizetett szolgáltatás)
Díjcsomagra vonatkozó Domino Díjszabás (Eszr. 7. § (1) bek., ce és cl))
Az SMS M csomag szerződéskötéskor hatályos Domino Díjszabás szerinti díjai a következők:





Érvényesség: az SMS M csomag 2014.03.01-08.31. között igényelhető
30 napos időszaki díj: 1 990 Ft
Promóciós 30 napos időszaki díj 2014.03.01 – 2014.05.31. között: 990 Ft
Benne foglalt kedvezmény: Korlátlan Telekom mobil hálózaton belüli SMS

Az SMS M csomagban foglalt, időszaki díj ellenében biztosított korlátlan Telekom mobil hálózaton belüli SMS kedvezmény csak
belföldi, alapdíjas SMS-ekre érvényes. A kedvezményes iránytól eltérő irányba küldött SMS-ek számlázása az előfizető által használt
díjcsomag hatályos Díjszabás szerinti díjaival történik.
Az SMS M csomag egy hónapban csak egyszer aktiválható.
Az SMS M csomag egészhavi számlázású. Az igénybevétel minden hónapjában a teljes naptári hónapra fizetendő, függetlenül a
kedvezményre igénybevett napok számától. A felhasználható kedvezmény teljes egészében felhasználható, függetlenül a hóközi
aktiválás, díjcsomag váltás és deaktiválás időpontjától.
Az SMS M csomag Next díjcsomagokkal, SMS-csomag 200-al együtt nem elérhető.
Az SMS M csomag kizárólag mobiltelefonnal, lakossági célú felhasználásra használható. Nem lakossági célú felhasználásnak
minősül, ha a SIM kártya, amelyre aktiválva van az SMS M csomag kedvezmény, olyan nem mobiltelefon készülékben használja az
Előfizető, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (pl. az adapter, modem). Az SMS M
csomag nyújtotta kedvezmény üzleti célokra nem használható, például telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS
küldés. Amennyiben az előfizető előzetes felszólítást követően is a lakossági célú felhasználástól eltérően használja az SMS M
csomagot, akkor egyidejű értesítése mellett a Szolgáltató az SMS M csomagot deaktiválja, illetve ha nem rendeltetésszerű használat
esetén a fogyasztó veszélyezteti a hálózat rendeltetésszerű működését, vagy hálózati szolgáltatás céljára használja azt, a Szolgáltató
az Üzletszabályzatban foglaltak szerint korlátozza a szolgáltatást.
A díjcsomagra vonatkozó egyéb díjak, és további részletes feltételek az Általános Szerződési Feltételek 2. sz. mellékletét képező
Domino 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
Üzletszabályzatban rögzítetett feltételek szerint módosíthatók.
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