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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS ECO XS DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Előfizetés hívószáma:

Dátum:

Az Eco XS díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások esetén a következők:
 Havidíj: 2390 Ft
 Perc és SMS díj hálózaton belüli irányba (Ft/db): 39 Ft
 Perc és SMS díj belföldi vezetékes és más mobil irányba (Ft/db): 42 Ft
 Külföldi hálózatba küldött SMS díja: 56,9 Ft/db
 Az idő alapú forgalom mérése 60 másodperces egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles.
 Rendelkezésre álló adat díjcsomag: NapiNet, napidíj:195 Ft, adattartalom: 10MB/nap, belépési díj/ időszaki díj: 0Ft.
*(Az adat alapú forgalom mérése 10 KB-os egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles. A Szolgáltató a
GPRS-kapcsolat során forgalmazott adatmennyiséget a kapcsolat kezdetétől számítva a kapcsolat végéig méri.)
*Az Eco XS díjcsomag havidíja 100%-ban lebeszélhető belföldön, hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes
hálózat előfizetői felé indított alapdíjas hívásra, illetve felhasználható SMS küldésre, hangposta-lehallgatásra belföldön, valamint EU
roaming helyzetben magyarországi alapdíjas irányba.
Az adatszolgáltatás igénybevételéhez a NapiNet-et nem szükséges az előfizetésen külön aktiválni, az a díjcsomag részeként
rendelkezésre áll; az adatforgalmazás megkezdésével a napidíj felszámolásra kerül. A NapiNet adat-díjcsomagban foglalt
adatmennyiség kizárólag belföldön használható fel és a szolgáltatás bármikor kikapcsolható. Az adathasználatot biztosító NapiNet
részletes leírását ld.: a NapiNet-nél a díjszabásban.
Az Eco XS díjcsomag havidíja nem használható fel a NapiNet napidíjára, a napidíj összege a havidíjon felül fizetendő. A NapiNet
napidíja, illetve az egyéb adat-díjcsomagok havidíja az Eco XS díjcsomag havidíján felül havonta utólag kerül kiszámlázásra. Az Eco
XS díjcsomagra történő váltás esetén, amennyiben az ügyfélnek nincs még adathozzáférést lehetővé tevő adat-díjcsomagja, vagy az
előzőekben felsoroltaktól eltérő díjcsomaggal rendelkezik, akkor díjcsomag váltáskor a NapiNet kerül beállításra előfizetése mellé.
Ha az előzőekben rögzített adat-díjcsomagok egyikével rendelkezik, díjcsomag váltást követően ezen adat-díjcsomagját
használhatja tovább.
Az Eco XS díjcsomag nem használható internet alapú hang és video hívásokra.
Az Eco XS 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.
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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