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Telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.
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Előfizetés
hívószáma:

Dátum:

Előfizető neve:
Számlafizető neve:
Szolgáltató 2012.02.01 és 2012.07.31. között meghirdetett promóció keretében biztosítja az alábbi táblázatban megjelölt
díjcsomagokat az Előfizető/Számlafizető részére az alábbi feltételekkel:
Az Eco díjcsomag-család belföldi előfizetési és forgalmi díjai

Eco XS
Eco S
EcoMix
Havi díj (100%-ban lebeszélhető*)
1 850 Ft
2 500 Ft
3 150 Ft
Percdíjak
Hálózaton belüli irányba
36 Ft
34 Ft
31 Ft
Belföldi vezetékes és más mobil irányba
39 Ft
38 Ft
36 Ft
SMS díjak
Hálózaton belüli irányba
36 Ft
34 Ft
31 Ft
Belföldi vezetékes és más mobil irányba
39 Ft
38 Ft
36 Ft
Külföldi irányba
56,9 Ft
56,9 Ft
56,9 Ft
10 MB/nap 195 Ft-os napidíjért
Adathasználat (Go!NapiNet)
Az árak a 27%-os áfát tartalmazzák.

A Szolgáltató szolgáltatásának Előfizetője/Számlafizetője, tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
a) A díjcsomagok számlázása egyperces mérési egységben történik.
b) *Az Eco XS és Eco S díjcsomagok havidíja 100%-ban lebeszélhető belföldön, hálózaton belüli, valamint más belföldi mobilés vezetékes hálózat előfizetői felé indított alapdíjas hívásra, illetve felhasználható SMS küldésre, hangposta-lehallgatásra
belföldön. A havidíj hóközi aktiválás esetén időarányosan számlázódik.
c) *Az EcoMix díjcsomag havidíja 100%-ban lebeszélhető, minden időben és minden előfizetői irányban alap és emeltdíjas
hívásokra, illetve felhasználható SMS küldésre, MMS küldésre. A havidíj felhasználása után az Előfizetőnek lehetősége van az
egyenlegének feltöltőkártyás előfizetés (Domino) mintájára történő feltöltésére, így a tarifacsomag egyesíti a havi előfizetési
díjas és feltöltő kártyás előfizetés előnyeit. A havidíj felhasználása esetén a mobilszolgáltató SMS értesítést küld.
A havi előfizetési díj - az első hónapot kivéve - minden megkezdett hónapban a teljes hónapra utólag kerül kiszámlázásra. A
havi előfizetési díj az első hónapban időarányosan az első használati naptól a hónap utolsó napjáig számítódik és szintén utólag
fizetendő.
Az EcoMix díjcsomagban minden számlázott tétel (üzenetküldés és minden egyéb szolgáltatás igénybevétele) a matematika
kerekítési szabályai szerint egész Ft-ra kerekítve kerülnek levonásra.
d) Az Eco XS, Eco S és EcoMix díjcsomagokban (a továbbiakban Eco díjcsomag-családban) roaming díjak, valamint minden
egyéb, jelen promóciós megállapodásban fel nem sorolt díjak a mindenkor hatályos díjszabás szerint fizetendőek
e) Az Eco díjcsomag-családban a hangposta hívások díja belföldről indított hívás esetén minden időszakban bruttó 12,7 Ft (nettó
10 Ft), ami egész Ft-ra kerekítve kerül levonásra.
f) Az Eco díjcsomag-családban az információs szolgáltatások díja (pontos idő, közvetlen üzenethagyás hangpostára) megegyezik
a díjcsomagok hálózaton belüli díjával minden időszakban.
g) Az Eco díjcsomag-családban a mobilinternet szolgáltatást alap esetben Go!NapiNet adat-díjcsomag biztosítja (ld. még i) pont),
ami napi 10 MB belföldi adatforgalmat nyújt 195 Ft napidíjért cserébe. A szolgáltatás igénybevételéhez a Go!NapiNet-et nem
szükséges az előfizetésen külön aktiválni, az a díjcsomag részeként rendelkezésre áll; az adatforgalmazás megkezdésével a
napidíj felszámolásra kerül. Ekkor a Szolgáltató SMS értesítést küld. A napidíj minden megkezdett 10 MB után kiszámlázódik
és a fel nem használt napi adatmennyiség nem vihető át a következő napra. A 10MB adatamennyiség felhasználása után az
ügyfél SMS értesítést kap, ekkor válasz SMS küldésével a Go!NapiNet napidíjával és benne foglalt adatmennyiségével
megegyező forgalombővítőt vásárolhat, illetve nagyobb adatforgalmat lehetővé tevő adat-díjcsomagot aktiválhat. A
forgalombővítő tetszőleges alkalommal megvásárolható adott napon belül. A Go!NapiNet adat-díjcsomagban foglalt
adatmennyiség kizárólag belföldön használható fel és a szolgáltatás bármikor kikapcsolható. A Go!NapiNet adat-díjcsomagnál
a maximális le- és feltöltési sebesség a 3G/HSDPA/HSUPA technológiára jellemző névleges sebességek: letöltés: 7,2 Mbit/s,
feltöltés 1,4 Mbit/s. A Szolgáltató hálózatában mobilinternet szolgáltatásra az adott technológiához tartozó ellátási területen
belül az esetek 80%-ban garantált le és feltöltési sebességek különböző technológiákon: 2G/GPRS: 0,03 Mbit/s / 0,008 Mbit/s,
3G(R99): 0,150 Mbit/s / 0,150 Mbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA: 2 Mbit/s / 0,8 Mbit/s. A Go!NapiNet adat-díjcsomaggal az LTE
1800 hálózat nem vehető igénybe. Az Előfizető által elérhető maximális sebesség függ a használt modem vagy készülék által
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támogatott technológiától és sebességtől, attól, hogy az adott ponton milyen technológiájú hálózat érhető el, valamint a rádiósés forgalmi körülményektől.

h) Az Eco XS, Eco S és EcoMix díjcsomagok havidíja nem használható fel a Go!NapiNet napidíjára, a napidíj összege a
havidíjon felül fizetendő. A Go!NapiNet napidíja, illetve az egyéb adat-díjcsomagok havidíja az Eco díjcsomag havidíján felül
havonta utólag kerül kiszámlázásra.
i) Az Eco díjcsomag-család valamelyikére történő váltás esetén, amennyiben az ügyfélnek nincs még adathozzáférést lehetővé
tevő adat-díjcsomagja, vagy a j) pontban felsoroltaktól eltérő díjcsomaggal rendelkezik, akkor díjcsomagváltáskor a
Go!NapiNet kerül beállításra előfizetése mellé. Ha a j) pontban rögzített díjcsomagok egyikével rendelkezik, díjcsomagváltást
követően ezen adat-díjcsomagját használhatja tovább.
j) Az Eco díjcsomag-családhoz kizárólag az alábbi adatcsomagok vehetők igénybe: Go!NapiNet, Go!Net S, Go!Net M, Go!Net L,
RelaxNet M, RelaxNet L.
k) Az EcoMix díjcsomagot igényelni, meglévő előfizetést EcoMix díjcsomagra váltani vagy EcoMix díjcsomagról más
díjcsomagra váltani kizárólag személyes ügyfélszolgálaton lehet.
l) Mind jelen Megállapodás, mind az előfizetői szerződés közös megegyezéssel bármikor módosítható. Közös megegyezéssel
történő módosításának minősül az is, ha a Szolgáltató az Előfizetőt/Számlafizetőt az Üzletszabályzat, illetve a vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek- megfelelő, illetve az előfizetői szerződés módosításáról szóló rendelkezései szerint, az
Előfizető/Számlafizető által megadott adatok alapján, a nála nyilvántartott címen, vagy a vonatkozó jogszabályok szerint annak
elérhetőségén közös megegyezéses ajánlattal megkeresi és az Előfizető/Számlafizető az abban megjelölt határidőn belül annak
elfogadásáról megfelelően nyilatkozik. Amennyiben a Szolgáltató közös megegyezéses ajánlatára az Előfizető – ha az
ajánlatban más nincs megadva, 15 napos – határidőn belül nem nyilatkozik, de a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az
ráutaló magatartással történő elfogadásnak minősül. A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződést egyoldalúan módosítani az
Előfizetői Szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén, továbbá ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés,
vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén az
Előfizető részéről a nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jogszabályban meghatározott esetek
kivételével elfogadásnak minősül. Amennyiben az Előfizetői Szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, az erről szóló,
megfelelő értesítésre az Előfizető nem nyilatkozik, a nyilatkozattétel – ha az értesítésben más nincs megadva, 15 napos –
határidőn belüli elmulasztása az Előfizető részéről a módosítás elfogadásának minősül.
m) A Szolgáltatónak lehetősége van a promóciós díjcsomagok igénybevételi idejét meghosszabbítani vagy annak idejét kártérítési
kötelezettség nélkül egyoldalúan felfüggeszteni, visszavonni. Amennyiben meghosszabbításra nem kerül sor, a promóciós idő
végén a díjcsomag lezárásra kerül, és az Előfizetőnek nem szükséges az Eco díjcsomagokról másikra váltani, azt a promóciós
idő lejárta után is használhatja a díjcsomag kivezetéséig. Amennyiben az ügyfél a tarifa lezárása után más tarifára vált, azt
követően az ügyfélnek nincs lehetősége a lezárt tarifára visszaváltani, A díjcsomag kivezetésekor az Előfizetőnek a mindenkor
hatályos Díjszabás szerinti díjcsomagok valamelyikére kell váltania. Ennek elmulasztása esetén, a Szolgáltató automatikusan az
Előfizető díjcsomagját az általa választott promóciós csomag havidíjával azonos, vagy ahhoz legközelebb álló havidíjú, a
mindenkor hatályos Díjszabásban található díjcsomagra váltja. Amennyiben a Szolgáltató a díjcsomagot állandó ajánlat
keretében elérhetővé teszi, úgy az a továbbiakban a mindenkor hatályos Díjszabásban szabályozottak szerint vehető igénybe.
Az Eco díjcsomagra történő díjcsomagváltás egyúttal jelen promóciós megállapodás feltételeinek elfogadását jelenti.
Az Előfizető/Számlafizető kijelenti, hogy a jelen promóciós megállapodásban foglaltakat megértette és maradéktalanul elfogadja.
Jelen Megállapodás az egyedi előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Előfizetői szerződés vonatkozó rendelkezései, illetve az Eco XS és Eco S
díjcsomagok esetén a Díjszabás Eco díjcsomagra vonatkozó feltételei, míg az EcoMix díjcsomag vonatkozásában a Díjszabás Mix
díjcsomagra vonatkozó feltételei az irányadóak.

Előfizető aláírása
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Számlafizető aláírása

Ügyintéző aláírása
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Oldalszám

