hÁlÓzatsemlegessÉg – egysÉges internet
szolgÁltatÁs-leÍrÓ tÁblÁzat

dominos És havidÍjas hang dÍjcsomagokhoz kÍnÁlt mobilinternet kiegÉszÍtők

DÍJCSOMAG NEVE

Domino NapiNet és NapiNet

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

30,0

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

10,0

Garantált letöltési sebesség minden esetben (Mbit/s)

0

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között minden
esetben (Mbit/s)

0

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között minden esetben (Mbit/s)

0

Garantált feltöltési sebesség minden esetben (Mbit/s)

0

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között minden
esetben (Mbit/s)

0

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között minden esetben (Mbit/s)

0

Csomagban foglalt adatforgalom
(le- és feltöltés - GB)

10 MB/nap

Túlforgalmazás kezelése

Adatforgalmazás megállítása

Több saját eszköz közötti
megosztás lehetősége

nincs

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltétlekkel vehető igénybe)
Web-böngészés

igénybe vehető

VoIP

igénybe vehető

Chat alkalmazások

igénybe vehető

Közösségi oldalak

igénybe vehető

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

Online TV

igénybe vehető

havidÍjas mobilinternet csomagok

DÍJCSOMAG NEVE

Net&Roll XS

Társkártya
Net&Roll XS

Net&Roll S

Társkártya
Net&Roll S

Net&Roll M

Társkártya
Net&Roll M

Net&Roll L

Társkártya
Net&Roll L

Kínált letöltési sebesség
(Mbit/s)

30

30

30

30

300

300

300

300

Kínált feltöltési sebesség
(Mbit/s)

10,0

10,0

10,0

10,0

50

50

50

50

Garantált letöltési sebesség
(Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantált letöltési sebesség
az előfizetői hozzáférési pont
és a belföldi adatkicserélő
központon elérhető szolgáltatók
között (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantált letöltési sebesség
az előfizetői hozzáférési pont
és a nemzetközi adatkicserélő
központok között (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség
(Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség
az előfizetői hozzáférési pont
és a belföldi adatkicserélő
központon elérhető szolgáltatók
között (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség
az előfizetői hozzáférési pont
és a nemzetközi adatkicserélő
központok között (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

0

0

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés - GB)

3

3

8

8

20

20

30

30

Túlforgalmazás kezelése

lassítás
128/128 kbit/s

lassítás
128/128 kbit/s

lassítás
128/128 kbit/s

lassítás
128/128 kbit/s

lassítás
128/128 kbit/s

lassítás
128/128 kbit/s

lassítás
128/128 kbit/s

lassítás
128/128 kbit/s

Több saját eszköz közötti
megosztás lehetősége

van

van

van

van

van

van

van

van

Telekom Kapcsolat Program
szabályzata
alapján

Felhasználási módok (igénybe
vehető, nem vehető igénybe,
feltétlekkel vehető igénybe)

Telekom Kapcsolat Program
szabályzata
alapján

Telekom Kapcsolat Program
szabályzata
alapján

Telekom Kapcsolat Program
szabályzata
alapján

Web-böngészés

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

VoIP

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Chat alkalmazások

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Közösségi oldalak

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Fájlcserélő alkalmazások

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Videómegosztó alkalmazások

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Online TV

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

domino mobilinternet dÍjcsomagok

DÍJCSOMAG NEVE

Domino Net&Roll

Domino Web

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

30

30

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

10

10

Garantált letöltési sebesség minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi
adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi
adatkicserélő központok között minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált feltöltési sebesség minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi
adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi
adatkicserélő központok között minden esetben (Mbit/s)

0

0

Csomagban foglalt adatforgalom
(le- és feltöltés - GB)

nincs (használat alapú)

nincs (használat alapú)

Túlforgalmazás kezelése

sávos díjazás

sávos díjazás

Több saját eszköz közötti
megosztás lehetősége

van

van

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltétlekkel vehető igénybe)
Web-böngészés

igen

igen

VoIP

igen

igen

Chat alkalmazások

igen

igen

Közösségi oldalak

igen

igen

Fájlcserélő alkalmazások

igen

igen

Videómegosztó alkalmazások

igen

igen

Online TV

igen

igen

dominos És havidÍjas mobilinternet csomagokhoz, adatdÍjcsomagokhoz És bennefoglalt adatot tartalmazÓ
hang dÍjcsomagokhoz kÍnÁlt adatopciÓk”

DÍJCSOMAG NEVE

Domino Turbo 1GB és Turbo 1GB

Domino Turbo 3GB és Turbo 3GB

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

300

300

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

50

50

Garantált letöltési sebesség minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi
adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi
adatkicserélő központok között minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált feltöltési sebesség minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi
adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között minden esetben (Mbit/s)

0

0

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi
adatkicserélő központok között minden esetben (Mbit/s)

0

0

Csomagban foglalt adatforgalom
(le- és feltöltés - GB)

1GB

3GB

Túlforgalmazás kezelése

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

Több saját eszköz közötti
megosztás lehetősége

van

van

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltétlekkel vehető igénybe)
Web-böngészés

igen

igen

VoIP

igen

igen

Chat alkalmazások

igen

igen

Közösségi oldalak

igen

igen

Fájlcserélő alkalmazások

igen

igen

Videómegosztó alkalmazások

igen

igen

Online TV

igen

igen

dominos És havidÍjas mobilinternet csomagokhoz, adatdÍjcsomagokhoz És bennefoglalt adatot tartalmazÓ
hang dÍjcsomagokhoz kÍnÁlt adatopciÓk

DÍJCSOMAG NEVE

Korlátlan böngészés
és email opció

Korlátlan közösségi
oldalak opció

Korlátlan éjszakai
net opció

Korlátlan navigáció
opció

Korlátlan Music
opció

Korlátlan TV és film
opció

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

díjcsomaggal
megegyező

Garantált letöltési sebesség minden
esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált letöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a
belföldi adatkicserélő központon
elérhető szolgáltatók között minden
esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált letöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a
nemzetközi adatkicserélő központok
között minden esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség minden
esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a
belföldi adatkicserélő központon
elérhető szolgáltatók között minden
esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a
nemzetközi adatkicserélő központok
között minden esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Csomagban foglalt adatforgalom
(le- és feltöltés - GB)

korlátlan (adott
irányokban)

korlátlan (adott
irányokban)

korlátlan (adott
irányokban)

korlátlan (adott
irányokban)

korlátlan (adott
irányokban)

korlátlan (adott
irányokban)

Túlforgalmazás kezelése

nem értelmezett

nem értelmezett

nem értelmezett

nem értelmezett

nem értelmezett

nem értelmezett

Több saját eszköz közötti
megosztás lehetősége

van

van

van

van

van

van

Igénybe vehető korlátlanul közösségi
oldalak megtekintésére. Nem használható korlátlanul a
közösségi oldalakon
megjelenített
beágyazott, de külső
oldalakon lévő
tartalmak forgalma,
különösen hang és
videó állományok
letöltése vagy
megtekintése. Túlforgalmazási díjas
és NapiNet mobilinternet csomagokhoz
nem választható

Igénybe vehető bármilyen adatforgalmazásra a vonatkozó
időszakban. Túlforgalmazási díjas és
NapiNet mobilinternet csomagokhoz
nem választható

Igénybe vehető korlátlan navigációra
Waze és Applemaps
applikációval. Túlforgalmazási díjas
és NapiNet mobilinternet csomagokhoz
nem választható

Felhasználási módok (igénybe
vehető, nem vehető igénybe,
feltétlekkel vehető igénybe)

Igénybe vehető korlátlanul
böngészésre és
e-mail-ezésre. Nem
minősül böngészésnek a weboldalakon
megjelenített vagy
azokhoz kapcsolt
egyéb formátumok
és forgalmak,
különösen online játékok, FTP, P2P file
megosztás, beágyazott hang és videó
tartalmak letöltése
vagy megtekintése.
Túlforgalmazási
díjas és NapiNet
mobilinternet
csomagokhoz nem
választható

A havidíjban foglalt
Spotify Premium
hozzáférésen felül
az opció korlátlan
belföldi adatmenynyiséget biztosít a
Spotify Premium
zenehallgatásra.
Egyéb funkciók,
mint pl. megosztás,
borítók megnézése
és egyéb hosztolt
tartalmak nem
értendők a korlátlan
adatforgalmazásba.
Túlforgalmazási díjas
és NapiNet mobilinternet csomagokhoz
nem választható

Az opcióval az Előfizető belföldön a TV
GO és HBO GO szolgáltatás keretében
korlátlanul nézhet
élő adást vagy
bármilyen kikölcsönzött tartalmat. Az
opció nem tartalmaz
kölcsönzési díjat.
Túlforgalmazási díjas
és NapiNet mobilinternet csomagokhoz
nem választható

Web-böngészés

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

VoIP

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

Chat alkalmazások

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

Közösségi oldalak

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

Fájlcserélő alkalmazások

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

Videómegosztó alkalmazások

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

Online TV

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

díjcsomag szerint

adatdÍjcsomagok (bennefoglalt adatot tartalmazÓ hang dÍjcsomagok esetÉn adatbővÍtő opciÓk) domino-s És
havidÍjas hang dÍjcsomagokhoz

DÍJCSOMAG NEVE

Domino NetPlusz S
és NetPlusz S

Domino NetPlusz M
és NetPlusz M

Domino NetPlusz L
és NetPlusz L

Domino NetPlusz XL
és NetPlusz XL

Domino NetPlusz XL
és NetPlusz XXL

Domino NetPlusz Arany
és Platina és NetPlusz
Arany és Platina

Kínált letöltési sebesség adatot nem
tartalmazó hang díjcsomag mellé
történő megrendelésnél (Mbit/s)

30

30

300

300

300

30

Kínált letöltési sebesség adatot
tartalmazó hang díjcsomag mellé
történő megrendelésnél (Mbit/s)

Díjcsomagban foglalt
adathoz igazodó

Díjcsomagban foglalt
adathoz igazodó

150

150

150

Díjcsomagban foglalt
adathoz igazodó

Kínált feltöltési sebesség adatot nem
tartalmazó hang díjcsomag mellé
történő megrendelésnél (Mbit/s)

10

10

50

50

50

10

Kínált feltöltési sebesség adatot
tartalmazó hang díjcsomag mellé
történő megrendelésnél (Mbit/s)

Díjcsomagban foglalt
adathoz igazodó

Díjcsomagban foglalt
adathoz igazodó

50

50

50

Díjcsomagban foglalt
adathoz igazodó

Garantált letöltési sebesség minden
esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált letöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a
belföldi adatkicserélő központon
elérhető szolgáltatók között minden
esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált letöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a
nemzetközi adatkicserélő központok
között minden esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség minden
esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a
belföldi adatkicserélő központon
elérhető szolgáltatók között minden
esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Garantált feltöltési sebesség az
előfizetői hozzáférési pont és a
nemzetközi adatkicserélő központok
között minden esetben (Mbit/s)

0

0

0

0

0

0

Csomagban foglalt adatforgalom
(le- és feltöltés - GB)

0,20

0,5

1,00

3,00

5,00

0,20

Túlforgalmazás kezelése

lassítás 32/32 kbit/s

lassítás 32/32 kbit/s

lassítás 32/32 kbit/s

lassítás 32/32 kbit/s

lassítás 32/32 kbit/s

lassítás 32/32 kbit/s

Korátlan tematikus egyenleg a
csomagban

-

-

-

-

-

-

Több saját eszköz közötti
megosztás lehetősége

van

van

van

van

van

van
Arany vagy Platina
kedvezményjogosultsági szint vezetékes vagy
mobil szolgáltatások
révén, a KAP program
szabályai szerint

Felhasználási módok (igénybe
vehető, nem vehető igénybe,
feltétlekkel vehető igénybe)

Web-böngészés

igen

igen

igen

igen

igen

igen

VoIP*

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Chat alkalmazások

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Közösségi oldalak

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Fájlcserélő alkalmazások

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Videómegosztó alkalmazások

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Online TV

igen

igen

igen

igen

igen

igen

FOGALMAK

Kínált letöltési sebesség

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott
előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa[1]

Kínált feltöltési sebesség

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott
előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa[2]

Garantált letöltési sebesség

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott
előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség[3]

Garantált feltöltési sebesség

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott
előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség[4]

Csomagban foglalt adatforgalom

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített havi díjban foglalt az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton mért adatmennyiség, melyet vagy a le- és feltöltési irányban fogadott és küldött adatmennyiség összege vagy csak a letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik meg,

Túlforgalmazás kezelése

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített a Csomagban foglalt adatforgalom elérése esetén
bekövetkező szolgáltatásnyújtási változás (pl. lassítás és/vagy pótdíjfizetés)

Több saját eszköz közötti megosztás
lehetősége

Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott
előfizetői hozzáférési ponton az internet hozzáférési szolgáltatás végberendezések közötti megosztási lehetősége támogatott-e (pl. igen/
nem)

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem
vehető igénybe, feltétlekkel vehető igénybe)

Felhasználási módok alatt a fentebb felsorolt internetes alkalmazásokat és forgalmi típusokat értjük, amely utal az internet szolgáltatáson
keresztül hozzáférhetővé váló tartalomra.

[1] az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.)
NMHH rendelet (továbbiakban „Rendelet”) 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján.
[2] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján.
[3] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján.
[4] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján.

