MAGYAR TELEKOM NYRT.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán,
Cg. 01-10-041928 szám alatt

Archív hivatkozás a:………….…………..hívószámon

SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS DOMINO SURF 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))
Domino Surf
Díjcsomagra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 7. § (1) bek., ce és cl))
A Domino Surf díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások esetén a
következők:

Időszaki díj: 890 Ft
Az időszaki díj levonására első alkalommal a díjcsomagba váltás alkalmával, illetve ettől az időponttól számítva 30 naponta
kerül sor. Az időszaki díj díjcsomag váltás és deaktiválás esetén is 30 napra fizetendő, függetlenül a díjcsomaggal
igénybevett napok számától.

Hálózaton belüli perc /SMS díjak (csúcsidő, kedvezményes időszak.,hétvégén,éjszaka): 29 Ft

Vezetékes és más mobilhálózatba irányuló hívások perc és SMS díjai: 39 Ft

Külföldi számra küldött sms díja: 63 Ft

Időszakos benne foglalt belföldi adatforgalom: 150 MB/30 nap

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.)
Egyszeri SIM kártya használati díj:
Domino készülékes csomagban lévô SIM kártya esetén 1 650 Ft, készülékvásárlás nélkül 1 350 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 Surf esetén külön nem szabályozott feltételekre a Domino Nap díjcsomagra vonatkozó, mindenkor hatályos díjszabásban
szereplő feltételek vonatkoznak. A Domino Surf-fel igénybe vehető szolgáltatások listája megegyezik a Domino Nap-pal igénybe
vehető szolgáltatások listájával. Ez alól kivételt képez a Domino Nap Bónusz, amely Domino Surf díjcsomaggal nem vehető igénybe.
A Domino Surf díjcsomag internet alapú hang és videó hívásokra nem használható!
A Domino Surf 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.
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