Zeneletöltés a www.dalok.hu oldalról
A szolgáltatás keretében zeneszámokat és teljes zenei albumokat is vásárolhat mobiltelefonja segítségével a T-Mobile és a
Magyar Élőzene Művészeti Kht. együttműködésének köszönhetően a Dalok.hu internetes oldalon keresztül.

A vásárlás menete
Regisztráció
A www.dalok.hu kezdőlapján a bal oldalon válassza a regisztráció menüpontot, majd töltse ki a szükséges adatokat! Ezt
követően a regisztrációkor megadott e-mail címre a Dalok.hu elküldi Önnek a regisztráció aktiválásához szükséges kódot.
Zeneszámok, albumok kiválasztása
Regisztráció és belépés után a dalok, előadók, illetve stílusok menüpont segítségével válassza ki azokat a zeneszámokat a
Dalok.hu oldalon, amelyeket le szeretne tölteni. A mobilon keresztül történő vásárláshoz legalább 100 Ft értékben kell dalokat
kiválasztania. Amennyiben a választott dalok értéke eléri az 100 forintot, akkor kattintson a „Fizetek” gombra és válassza a
Mobil Vásárlást!
A vásárlás menete
A fizetési mód kiválasztását követően a regisztrációkor megadott telefonszámra SMS üzenet érkezik, amely tartalmazza a
termék nevét, árát, a fizetési módot és a terméket kínáló kereskedő (MÉZ Kht.) nevét. Amennyiben helyesek az adatok, kérjük,
erősítse meg a vásárlást egy "igen", "OK" vagy üres válasz SMS elküldésével a +36-30/8100-000-ás számra! A vásárlás
jóváhagyására 3 perc áll rendelkezésre. A jóváhagyást követően hamarosan újabb SMS érkezik a vásárlás sikerességéről.
A dalok letöltése
A sikeres vásárlást követően 3 napja van arra, hogy minden zeneszámot egyszer letöltsön a www.dalok.hu oldalról. Ehhez
kattintson a bal oldali menüben lévő Letöltés linkre.
A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A szolgáltatás a T-Mobile Mobil Vásárlás feltételei szerint vehető igénybe a Dalok.hu internetes oldalon keresztül.
A zeneszámok díja
A Mobil Vásárlás során küldött SMS díjcsomagnak megfelelő, normál díjazású. A zeneszámok ellenértékéről a Magyar
Élőzene Művészeti Kht. ad felvilágosítást.
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése
 Általános előfizetéssel rendelkező ügyfélként a mindenkor hatályos Díjszabásban rögzített mobilvásárlási kerete vagy
univerzális egyenlege terhére, illetve bizonyos termékek esetében Kapcsolat pontjai terhére veheti igénybe a Mobil
Vásárlás szolgáltatást.
 Mix díjcsomagot használó vagy Dominós ügyfélként előzetes egyenlegfeltöltést követően univerzális egyenlege, illetve
bizonyos termékek esetében Kapcsolat pontjai terhére veheti igénybe a szolgáltatást.
Az egyenlegfeltöltés részletei: www.t-mobile.hu, illetve 1430.

