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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS MUSIC OPCIÓ (ELŐFIZETÉSES) DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI 
 
 
 
 
 
Jelen szerződés-kiegészítés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 6/2011. (X. 6.) rendeletének (továbbiakban Eszr.) 7. § 
alapján tartalmazza a díjcsomagra (opcióra) és annak alapvető díjszabására vonatkozóan előírt tartalmi elemeket. 
 
Opció megnevezése (Eszr. 7. § (1) bek, ce)) 
Music opció (utólag fizetett szolgáltatás) 
 
Opcióra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 7. § (1) bek., ce és cl)) 
Music opció szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díja a következő: 

 Havidíj: 1590 Ft / hó 
 Havidíjban foglalt adatmennyiség: 500MB bennefoglalt, kizárólag Spotify Premium zenehallgatásra felhasználható 

belföldi adatmennyiség. Leforgalmazása esetén a Spotify zenei streaming további belföldi forgalmazása a 
díjcsomagba foglalt adatmennyiséget csökkenti. Amennyiben a díjcsomagban foglalt adatmennyiség is 
felhasználásra kerül, túlforgalmazási díj nélkül a letöltési/feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s a következő 
fordulónapig. A Szolgáltató a fordulónap megváltoztatásának jogát fenntartja. 
 

A Music opció igénybevételére jogosultak azon lakossági Előfizetők, akik:  
 a havidíjban bennefoglalt  adatmennyiséget tartalmazó hang díjcsomaggal rendelkeznek (kivéve Music XS-S-

M, mivel ezek már tartalmazzák), 
 vagy a hang díjcsomagjuk mellé aktiváltak túlforgalmazási díjmentes, havidíjas adatdíjcsomagot /adatopciót,  
 vagy mobilinternet-szolgáltatással rendelkeznek. 
 

A Music opció a használt díjcsomag vagy adatszolgáltatás adottságain nem változtat és a használat azokban foglalt adatmennyiség 
feltételei szerint történik.  
 
A Music opció aktiválásától számított első 30 napig (beleértve az aktiválás napját is) az opció havidíjmentes. Ez a kedvezmény 
egy előfizetéshez (szerződésszám alapján) csak egyszer vehető igénybe. 
 

A Music opció aktiválását követően a Spotify Premium igénybevételére a Szolgáltató online önkiszolgáló felületén történő 
regisztráció (felhasználói fiók létrehozása felhasználónév, jelszó és e-mail cím megadásával) és a Spotify felhasználói feltételeinek 
elfogadása után van lehetőség.  
 
 A díjcsomagra, opcióra 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 
Üzletszabályzatban rögzítetett feltételek szerint módosíthatók. 
 
Mint Előfizető 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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