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SZERZŐDÉS-KIEGÉSZÍTÉS HELLO HOLNAP DOMINO HANG DÍJCSOMAG DÍJAI ÉS KONDÍCIÓI 
 
 
 
 
 
A jelen szerződés-kiegészítés az egyedi előfizetői szerződés részét képezi, tartalma az igénybe vett díjcsomag 
szerződéskötéskor hatályos feltételeit tartalmazza.,). 

Díjcsomag megnevezése (Eszr. 7. § (1) bek, ce)) 
 
Hello Holnap Domino Hang 
 
Díjcsomagra vonatkozó alapvető Díjszabás (Eszr. 7. § (1) bek., ce és cl)) 
A díjcsomag szerződéskötéskor hatályos Díjszabás szerinti díjai belföldről belföldre irányuló hívások esetén (a külön hívószámon 
elérhető szolgáltatások kivételével) következők: 

▪ Hálózaton belüli percdíj, belföldön, minden időszakban: 29 Ft 
▪ Vezetékes és más mobilhálózatba irányuló hívások percdíjai belföldön minden időszakban: 39 Ft 
▪ Hangposta +3630 (9888-444) hívása: díjmentes 

 
SMS szolgáltatás díjai (Ft/db) 

▪ Hálózaton belül, belföldön: 29 Ft 

▪ Vezetékes és más mobilhálózatba, belföldön: 39 Ft 

▪ Külföldi számra küldött SMS: 63 Ft 
 

Video telefonálás  
▪ Havi díj: 0 Ft 

▪ Belépési díj: 0 Ft 

▪ Magyar  Telekom magyarországi mobilhálózatában:  

▪ Csúcsidőben (munkanapokon 07-20h között): 80 Ft/perc 

▪ Csúcsidőn kívül (munkanapokon 20-07h, valamint munkaszüneti- és ünnepnapokon):  

40 Ft/perc 

 
A díjcsomagra vonatkozó egyéb díjak, és további részletes feltételek az Általános Szerződési Feltételek 2. sz. mellékletét képező 
Domino Díjszabásban találhatóak, mely díjak 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 rögzíttetett feltételek szerint módosíthatók. 
 
Tudomásul veszem, hogy a fenti díjcsomaggal megkötött Egyedi Előfizetői Szerződés igénybevételéhez szükséges a 
https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/hello-holnap/dijcsomagok oldalon található szervezetek valamelyikénél 
Előfizetőnek érvényes tagsági igazolványa, melyet a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés megkötésekor / módosításakor  a 
kedvezményre való jogosultság fennállásának megállapítása érdekében ellenőriz. 
 
A jelen szerződés-kiegészítés az egyedi előfizetői szerződés részét képezi, tartalma az igénybe vett díjcsomag 
szerződéskötéskor hatályos feltételeit tartalmazza.,). 
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