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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS T-MOBILE IKON 600 LTE DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Előfizetés hívószáma:

Dátum:

Jelen szerződés-kiegészítés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 6/2011. (X. 6.) rendeletének (továbbiakban Eszr.) 7. §
alapján tartalmazza a díjcsomagra és annak alapvető díjszabására vonatkozóan előírt tartalmi elemeket.
Díjcsomag megnevezése (Eszr. 7. § (1) bek, ce))
T-Mobile ikon 600 LTE
Díjcsomagra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 7. § (1) bek., ce és cl))
A T-Mobile ikon LTE 600 díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások esetén a
következők:
 Havi díj (100%-ban lebeszélhető)*: 19 390 Ft
 A díjcsomagba foglalt, havonta lebeszélhető perc: 600
 Minden további perc díja: 26 Ft
 Benne foglalt belföldi adatforgalom**: 4 GB
 Benne foglalt hálózaton belül díjmentesen küldhető SMS db/hó: 400 db
 Más mobil szolgáltatók hálózataiba küldött SMS, illetve hálózaton belül a csomagban foglalt SMS-ek felhasználása után
minden további SMS díja (Ft/db): 26 Ft
 Külföldi hálózatba küldött SMS díja: 56,9 Ft/db
*A havi díj 100%-ban leforgalmazható alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes hálózat előfizetői felé
indított hívásra, valamint hangposta lehallgatásra belföldön. A lebeszélhető percek nem vonatkoznak a külön hívószámon, illetve kék
és zöld számon elérhető szolgáltatásokra.
A lebeszélhető percek felhasználhatóak a belföldi előfizetőkkel való beszélgetésre.
**Túlforgalmazási díj 0 Ft.
Az adott hónapban fel nem használt percek, SMS-ek, adatforgalom nem vihetők át a következő hónapra.
A díjcsomaghoz igénybe vehető kiegészítő adat díjcsomag.
A T-Mobile ikon 600 LTE díjcsomaggal az LTE1800 hálózat igénybe vehető.
A T-Mobile ikon 600 LTE díjcsomagra vonatkozó egyéb díjak, és további részletes feltételek az Általános Szerződési Feltételek 2. sz.
mellékletét képező Általános 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.

234-NY642_v1.0

