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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS MUSIC M 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.
Díjcsomag megnevezése (Eszr. 7. § (1) bek, ce))
Music M
Díjcsomagra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 7. § (1) bek., ce és cl))
Music M díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások esetén a
következők:
Teljes havidíj


e-Pack kedvezménnyel 1 év határozott idejű szerződéssel: 18 513,54 Ft



e-Pack kedvezmény nélkül 1 év határozott idejű szerződéssel: 19 113,54 Ft

Mobil telefon (hang) szolgáltatás havidíja


e-Pack kedvezménnyel 1 év határozott idejű szerződéssel: 16 200 Ft



e-Pack kedvezmény nélkül 1 év határozott idejű szerződéssel: 16 800 Ft

Mobilinternet szolgáltatás havidíja


1 év határozott idejű szerződéssel: 2 313,54 Ft



A Music M díjcsomag havidíjában foglalt lebeszélhetőség: korlátlan, mely leforgalmazható belföldi mobil és
vezetékes hálózat előfizetői felé indított alapdíjas hanghívásra, valamint hangposta lehallgatásra belföldön.



Telekom mobil hálózaton belüli a perc- és SMS díj (Ft/perc, illetve Ft/db) alapdíjas irányba belföldön: 0 Ft



Hálózaton kívüli perc- és SMS díj belföldön (Ft/perc, illetve Ft/db): 0 Ft



Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db): 56,9 Ft



Havidíjban foglalt adatmennyiség: 1 GB belföldi adatforgalom, mely LTE 1800* hálózaton is igénybe vehető



Havidíjban foglalt tartalom: Spotify Premium szolgáltatáshoz való hozzáférés



Havidíjban foglalt, kizárólag Spotify Premium zenehallgatásra felhasználható belföldi adatmennyiség: korlátlan



A Music M díjcsomag havidíja törthavi számlázású.



A Music M díjcsomagban a hívószámkijelzés bennefoglalt szolgáltatás.

A Music M díjcsomag esetében a hangposta hívások és belföldi, valamint külföldi előfizetőkkel folytatott beszélgetések számlázása
egyperces egységekben történik; a hangpostából és a tudakozóból indított hívások esetén és egyéb irányokban, ahol nincs külön
jelölve, a forgalmi díjak mérése másodperces egységekben történik, a 30 másodperces vagy annál rövidebb hívások esetében 30
másodperc díját kell fizetni, minden megkezdett egység díjköteles.
Amennyiben a díjcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználásra kerül, túlforgalmazási díj nélkül a letöltési/feltöltési sebesség
értéke legfeljebb 32 kbit/s a következő fordulónapig. A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja.
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A Music M díjcsomag kizárólag mobiltelefonnal, lakossági célú felhasználásra használható. Nem lakossági célú felhasználásnak
minősül, ha a díjcsomagok SIM kártyáját olyan nem mobiltelefon készülékben használja az Előfizető, amely nem rendelkezik saját
kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel, (pl. az adapter, modem). ). A Music M díjcsomag üzleti célokra nem
használható, például telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés. Amennyiben az előfizető előzetes
felszólítást követően is a lakossági célú felhasználástól eltérően használja a díjcsomagot, akkor a Szolgáltató az Általános és Domino
Üzletszabályzatban foglaltak szerint jogosult eljárni.
A Music M díjcsomag aktiválását követően a Spotify AB által nyújtott Spotify Premium zeneszolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató
online önkiszolgáló felületén történő regisztráció (felhasználói fiók létrehozása felhasználónév, jelszó és e-mail cím megadásával) és
a Spotify felhasználói feltételeinek elfogadása után van lehetőség.
A Music M díjcsomaghoz a Music opció vagy a Duplanet 400 kedvezmény nem vehető igénybe.
Music M díjcsomag további igénybevételi feltételei megegyeznek a Next M díjcsomag igénybevételi feltételeivel.
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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