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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS LIKE 300 DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Előfizetés hívószáma:

Dátum:

Jelen szerződés-kiegészítés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 2/2015. (III. 30.) rendeletének (továbbiakban Eszr.) 11. §
(1) bek., cc., pont alapján tartalmazza a díjcsomagra és annak alapvető díjszabására vonatkozóan előírt tartalmi elemeket.
Díjcsomag megnevezése (Eszr. 7. § (1) bek, ce))
Like 300
Díjcsomagra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 7. § (1) bek., ce és cl))
A Like 300 díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások esetén a következők:


Teljes havidíj (mobil és mobilinternet szolgáltatás együtt) – 100%-ban lebeszélhető*: 2 984,13 Ft
 Mobil telefon (hang) szolgáltatás havidíja: 1 465 Ft


Mobilinternet szolgáltatás havidíja: 1 519,13 Ft

 Adatforgalom (belföldi adatforgalom havonta)**: 300 MB
 Perc és SMS díj hálózaton belüli irányba (Ft/db): 19 Ft
 Perc és SMS díj belföldi vezetékes és más mobil irányba (Ft/db): 29 Ft
 Külföldi hálózatba küldött SMS díja (Ft/db): 56,9 Ft/db
 Havonta 100 óra erejéig 0 Ft-os percdíjon hívható 3 db alapdíjas Telekom mobil hívószám.
* Telekom mobil előfizetők felé indított hívásra, SMS, MMS küldésre valamint hangposta lehallgatására belföldön, valamint EU
roaming helyzetben.
** A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. Túlforgalmazási díj nincs, a díjcsomagban a benne foglalt
adatmennyiség túllépése esetén a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s a következő fordulónapig.
A Like 300 díjcsomagban a hívószámkijelzés benne foglalt szolgáltatás. A Like 300 díjcsomag tört havi számlázású.
A 3 választott Telekom mobilszám beállítására az előfizetőnek lehetősége van a szerződéskötéskor, illetve a továbbiakban
pedig személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy a telefonos önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon. A 3 választott
Telekom mobilszámon havonta egy alkalommal van lehetőség módosításra.
Az Előfizető a díjcsomag aktiválásától számított 2 éves időtartamig jogosult a Like 300 díjcsomag használatára. Amennyiben
az Előfizető ezen időtartam utolsó napját megelőző 30 napon belül bemutatja az érvényes felsőoktatási diákigazolványát, úgy
további 2 évre válik jogosulttá a díjcsomag használatára, vagy lehetősége van egyéb, számára elérhető díjcsomagba váltani.
Ellenkező esetben az időtartam lejártával a legalacsonyabb havidíjú, számára elérhető, mindenkor hatályos díjszabásban
szereplő díjcsomagba kerül átváltásra. A díjcsomag igénybe vételére való jogosultság megszűnése az előfizetői szerződés
hatályát nem érinti.
A Like 300 díjcsomaghoz igénybe vehető kiegészítő adat díjcsomag. Az opcionálisan megrendelt kiegészítő adat díjcsomagok
lemondását követően a díjcsomagban benne foglalt adat igénybevételéhez a mobilinternet szolgáltatás újraaktiváltatása szükséges,
amelyet az előfizető bármely ügyfél kiszolgálási ponton igényelhet. Amennyiben az Előfizető a Like 300 díjcsomagból egyéb
díjcsomagba vált, a Like 300 díjcsomagban foglalt adatmennyiség elveszik. A Like 300 díjcsomag nem használható internet alapú
hang és video hívásokra.
A nemzetközi hívások díjait az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Díjszabás „Külföldre Irányuló hívások díjai”
című pontja, a roaming díjakat a hivatkozott melléklet, illetve „Roaming (nemzetközi barangolás) szolgáltatás díjai” pontja
tartalmazza
A jelen szerződés-kiegészítés az egyedi előfizetői szerződés részét képezi, tartalma az igénybe vett díjcsomag
szerződéskötéskor hatályos feltételeit tartalmazza.
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