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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS DOMINO DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Előfizetés hívószáma:

Dátum:

A Domino díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások esetén a következők:
 Hálózaton belüli percdíjak:
o Csúcsidőben: 72 Ft
o Kedvezményes időszakban, hétvégén: 52 Ft
o Éjszaka: 52 Ft
 Vezetékes hálózatba irányuló hívások percdíjai:
o Csúcsidőben: 99 Ft
o Kedvezményes időszakban és hétvégén: 52 Ft
o Éjszaka: 52 Ft
 Más mobilhálózatba irányuló hívások percdíjai:
o Csúcsidőben és kedvezményes időszakban: 99 Ft
o Hétvégén és éjszaka: 89Ft
 SMS küldés díjai:
o Telekom mobil előfizetőknek: 42 Ft
o Más mobil hálózatba küldött SMS: 49 Ft
o Külföldi számra küldött SMS: 63 Ft
Az idő alapú forgalom mérése 60 másodperces egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles.
Hívásindításhoz egy percnyi (kerekítési egységnyi) Ft egyenleg szükséges.
A Domino díjcsomag esetében a kedvezményes időszak munkanapokon 20-22h között van.
Egyszeri SIM kártya használati díj:Domino készülékes csomagban lévő SIM kártya esetén 1650 Ft, készülékvásárlás nélkül 1350 Ft.
Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások: Hívószám-kijelzés és hívószám-küldés, Hívástartás, Konferenciabeszélgetés,
Hangpostás (felhívásának díja a Díjszabás 2.1.1. pont szerint kerül kiszámlázásra), Hívásértesítő.
A Domino díjcsomagra vonatkozó egyéb díjak, és további részletes feltételek az Általános Szerződési Feltételek 2. sz. mellékletét
képező Domino Díjszabásban találhatóak, melyek az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi
előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva. (Eszr. 7. § (1) ce.,) A díjak az egyedi előfizetői szerződésben és az Általános
és Domino Üzletszabályzatban rögzítetett feltételek szerint módosíthatók.
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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