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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS MOZAIK XS 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.

A Mozaik XS díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre indított hívások esetén a következők:
 Teljes havidíj (mobil és mobilinternet szolgáltatás együtt) – 100%-ban lebeszélhető*: 3 312,76 Ft


Mobil telefon (hang) szolgáltatás havidíja: 2 300 Ft



Mobilinternet szolgáltatás havidíja: 1 012,76 Ft

 Percdíj hálózaton belüli irányba: 35 Ft
 Percdíj belföldi vezetékes és más mobil irányba és SMS bármely belföldi hálózatba (Ft/db): 38 Ft
 Külföldi hálózatba küldött SMS díja: 56,9 Ft/db
 Benne foglalt havi belföldi adatforgalom: 200 MB
*A Mozaik díjcsomagok havi díja 100%-ban lebeszélhető alapdíjas hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil- és vezetékes
hálózat előfizetői felé indított hívásra, illetve felhasználható SMS küldésre, valamint hangposta lehallgatásra belföldön. A havidíj hó
közi aktiválás, díjcsomag-váltás és kikapcsolás esetén időarányosan számlázódik.
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 Mozaik XS díjcsomaggal az LTE1800 hálózat nem vehető igénybe. A Mozaik XS díjcsomaghoz igénybe vehető kiegészítő
adat díjcsomag. A Mozaik XS díjcsomag nem használható internet alapú hang és video hívásokra
Az opcionálisan megrendelt kiegészítő adat díjcsomagok vagy adatopciók lemondását követően a díjcsomagban benne
foglalt adatmennyiség igénybevételéhez az internet szolgáltatás újraaktiváltatása szükséges.
A Mozaik XS díjcsomaghoz tartozó Extrák közül (Extra belföldi SMS, Extra Telekom mobil SMS, Extra Telekom mobil MMS, Extra
percdíj csökkentés, Sport infoMMS Extra, Kedvenc Szám Féláron) 1 db Extra díjmentesen választható, minden további Extra
havidíjért megvásárolható. Az Extrák havidíja egységesen bruttó 350 Ft/hó, az Előfizető egyidejűleg egy adott Extra típusból csak
egyet vehet igénybe.
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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