
Őrizd meg domino 
telefonszámodat! 
Végezd el az  
adategyeztetést!

az adategyeztetést elVégezheted:

¦ várakozás nélkül, a telekom.hu/adategyeztetes weboldalon  
¦ a 06/80 630 045-ös, 7 és 22 óra között hívható, díjmentes számon

adategyeztetés. a jogszabály előírja, hogy elvégezzük minden domino kártyás hívószámhoz tartozó  
előfizetőnk személyazonosságának hatósági ellenőrzését. 

sIM-KÁRtya lIMIt. magánszemélyként maximum 10 db hangszolgáltatásra alkalmas sim-kártyával rendelkez-
hetsz. Üzleti előfizetőinknek 50 db a korlát. limit feletti számú előfizetéssel rendelkező ügyfeleinknek nyilatkozniuk 
kell arról, hogy ezek közül melyek maradjanak aktívak.

azok a szerződések, amelyekkel kapcsolatban nem történik adategyeztetés, vagy az sikertelen, illetve a limit feletti 
előfizetések és azok, amelyekről az előfizető nem nyilatkozott, 2017. július 1-jével megszűnnek.

*  2017. január 1-jétől az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint 2017. január 12-től az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes  
szabályairól szóló 2/2015. (iii .30). nm HH rendelet változása miatt. a jogszabályi változások a hanghívásra alkalmas feltöltőkártyás sim-kártyákra vonatkoznak.

hatÁRIdŐ: 

 JÚNIUs 30.

FoNtos tUdNIValóK doMINo elŐFIzetŐKNeK*

mobil s díjcsomagot választva havidíj-
kedvezményt kaphatsz 2 év hűségidő 
vállalása esetén. ráadásul ha több 
otthoni előfizetésed van nálunk, akár 
további 20-25%-kal csökkenthe-
ted  havi díjadat. további részletek 
a telekom.hu/mobilcsomagok oldalon.

Válts HaVidíjas 
elŐfizetésre!

–25%
akár



a kedvezményes percdíj belföldi alapdíjas irányba érvényes. a kedvezményes percdíj ajánlat visszavonásig érvényes, bármely domino díjcsomag mellé bekapcsolható, 
igénybevétele esetén egyéb domino kedvezmények nem érvényesülnek.

díJcsoMagoK és opcIóK MegReNdelése:  

¦ a telekom alkalmazáson keresztül 
¦ a 1777-en

¦ a *111# kóddal az önkiszolgáló ügyfélszolgálaton
¦ a telekom.hu weboldalon

doMINo FIX
díJcsoMag

doMINo MaRatoN 
adatopcIóK

Vedd meg egyszer, használd, ameddig tart! az adatforgalom az előfizetésed rendelkezésre állásáig felhasználható.

domino díjcsomagod mellé kapcsold be díjmentes domino most opciónkat, amivel telekom mobilhálózaton
belül 9 ft-ért, más mobilhálózatba 19 ft-ért telefonálhatsz percenként, vagy küldhetsz sms-t.

MaRatoN 100 MaRatoN 500 MaRatoN 1 gB MaRatoN 4 gB
adatforgalom 100 mB 500 mB 1 gB 4 gB
egyszeri díj 455 ft 1195 ft 1845 ft 4000 ft

25 Ft
perc- és sMs-díj

minden belföldi irányba

9 Ft/peRc
doMINo Most 

díjmentes opCióVal
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doMINo aJÁNlataINK


