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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS NEXT XL ARANYTÁRSKÁRTYA DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Előfizetés hívószáma:

Dátum:

Next XL Aranytárskártya díjcsomag érvényes árai
 e-Pack kedvezménnyel határozatlan idejű szerződéssel: 25.990Ft
 e-Pack kedvezmény nélkül határozatlan idejű szerződéssel: 26.590Ft
 A Next XL Aranytárskártya díjcsomaggal a belföldi alapdíjas perc és SMS díjak: 0Ft.
 Havidíjban foglalt adatmennyiség: 3 GB belföldi adatforgalom, mely LTE 1800* hálózaton is igénybe vehető.
 Adat-túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban foglalt adatforgalom túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke
legfeljebb 32 kbit/s a következő fordulónapig.
 A díjcsomagok havidíja törthavi számlázású. A díjcsomag számlázása egyperces mérési egységben történik.
 A Next díjcsomagok kizárólag mobiltelefonnal, lakossági célú felhasználásra használhatóak, további információk a
Díjszabás 2.1.pontjában találhatóak.
A nemzetközi hívások és roaming szolgáltatások díjait a Díjszabás 6-os „Külföldre Irányuló hívások díjai” illetve 7-es „Roaming
(nemzetközi barangolás) szolgáltatás díjai” pontjai tartalmazzák.
Aranytárskártya díjcsomagok feltételei:
Az Aranytárskártya díjcsomagok igénybevételének feltételeit a Díjszabás 8. Megjegyzések pontjának 7. alpontja szabályozza.
Ha az aktív arany vagy platina kedvezményjogosultsággal rendelkező előfizető újabb előfizetést vásárol, akkor új előfizetésként
Aranytárskártya díjcsomag kérhető. Ha az aktív arany vagy platina kedvezményjogosultsággal rendelkező előfizetőnek van egy
másik meglévő előfizetése ugyanazon a folyószámlán, lehetősége van a másik előfizetést Aranytárskártya díjcsomagra
módosítani.
Amennyiben Aranytárskártya díjcsomaggal rendelkező előfizető a díjcsomagra való jogosultságát elveszíti, abban az esetben
Next S Aranytárskártya a Next S, Next M Aranytárskártya a Next M, Next XL Aranytárskártya pedig a Next XL díjcsomagra kerül
automatikusan átváltásra.
A jelen szerződés-kiegészítés az egyedi előfizetői szerződés részét képezi, tartalma az igénybe vett díjcsomag
szerződéskötéskor hatályos feltételeit tartalmazza, amelyet a Felek az egyedi előfizetői szerződésben és az Általános és
Domino Üzletszabályzatban rögzítetett feltételek szerint módosíthatnak. A díjcsomagról további részletes információk az
Általános és Domino Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében (Általános/Domino Díjszabás).
*A 4G/LTE hálózat eléréséhez 4G/LTE-képes készülék, díjcsomag szükséges a lefedettségi területen belül. Az elérhető
sebesség mértéke függ az adott készülék és díjcsomag képességeitől és attól, hogy azt az adott ponton támogatja-e a hálózat.
A 4G/LTE hálózat lefedettségi térképe megtalálható a www.telekom.hu weboldalon.
Kijelentem, hogy a jelen szerződési nyilatkozatom megtétele előtt a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti vonatkozó tájékoztatást
a Szolgáltatótól megkaptam. A jelen szerződés-kiegészítést mindezek ismeretében és elfogadásával, az előzetes tájékoztatással
egyező tartalmúként írom alá.
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