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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS DOMINO 5 DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI
Előfizetés hívószáma:

Dátum:

A Domino 5 díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások esetén a következők:







Az 5 választott, bármely belföldi hálózathoz tartozó vezetékes vagy mobilszámra:
39 Ft-os perc- és SMS díj (csúcsidőben, kedvezményes időszakban, hétvégén, éjszaka)
Egyéb irányokba a perc és az SMS díj:49 Ft/perc és db
Külföldi hálózatba küldött SMS díja: 63 Ft/db
Az idő alapú forgalom mérése 60 másodperces egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles.
Hívásindításhoz egy percnyi (kerekítési egységnyi) Ft egyenleg szükséges.
Rendelkezésre álló adat díjcsomag: Go!NapiNet,napidíj: 195 Ft/ 10 MB, belépési díj/ időszaki díj: 0Ft, Napi 10 MB-os
forgalombővítő egyszeri díja 195 Ft *(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 5 választott számot módosítani csak az 5 szám megadását követően van mód. Az 5 választott számon feltöltésenként egy
alkalommal, egy szám erejéig van lehetőség módosításra, személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, telefonos önkiszolgáló
ügyfélszolgálatunkon.
A Domino 5 esetén külön nem szabályozott feltételekre a Domino Nap díjcsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos díjszabásban
szereplő feltételek vonatkoznak. Ez alól kivételt képez a Domino Friends és a Domino Nap Bónusz, amelyek Domino 5 díjcsomaggal
nem vehetők igénybe. Amennyiben Előfizető/Számlafizető igénybe veszi a Telekom Kapcsolat Program szerinti Arany vagy Platina
kedvezményjogosultság szintű ügyfeleknek járó Te+Én Plusz kedvezményt, oda is megadhatja a Domino 5-tel kedvezményesen
hívható 5 szám valamelyikét, amelyek hívására mindkét kedvezmény érvényesíthető.
*Amennyiben az előfizető úgy választja a Domino 5 díjcsomagot, hogy már rendelkezik valamilyen adat-díjcsomaggal (kivéve
Netstart), akkor a meglévő adat díjcsomagját használja tovább, tehát ez esetben a Domino Go!NapiNet nem kerül bekapcsolásra. A
Go!NapiNet-et nem szükséges külön aktiválni, az a díjcsomag részeként rendelkezésre áll; így a benne foglalt adatmennyiség
felhasználása után az előfizető a Go!NapiNet feltételei szerint tud tovább internetezni. A Go!NapiNet adat díjcsomag az
Előfizető/Számlafizető kérésére az önkiszolgáló ügyfélszolgálatunkon kikapcsolható vagy más adat díjcsomagra váltható. Egyéb
adat díjcsomagra történő váltás, majd az új adatdíjcsomagnak a lemondása esetén a Go!NapiNet adat díjcsomag aktiválódik újra. A
mobilinternet szolgáltatással elérhető le és feltöltési sebesség függ a megfelelő képességű technológiát támogató készülék
meglététől és attól, hogy az adott ponton támogatja-e a hálózat azt a sebességet, továbbá a rádiós és forgalmi körülményektől. A
díjcsomagokban foglalt forgalom belföldön használható fel.
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 5 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.

234-NY650 v6.0

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.
Kelt…………………………………………………………
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