Lakossági Általános Szerződési Feltételek
9. Melléklet

Akciók

Sorszám Érintett
szolgáltatás
1.
vezetékes
telefon, TV,
internet

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

Telepítési
díjkedvezmény

új előfizető

visszavonásig

országos

0 Ft telepítési díj

1 vagy 2 éves határozott tartamú Otthoni
szolgáltatásokra ( vezetékes telefon, internet, TV
)kötött szerződés

Kedvezmény
mértéke

2.

TV

országos

1. hónapban a havidíj 390 Ft

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 500 Ft

4.

TV

TV GO TV Családi
csomag

Új és meglévő TV GO felhasználók

visszavonásig

országos

1. hónapban a havidíj 2000 Ft

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

TV

Új és meglévő TV GO Lineáris TV
felhasználók
Új és meglévő TV GO felhasználók

visszavonásig

3.

TVGO MoziKlub
Filmcsomag
TV GO TV Alap csomag

5.

TV

Felvétel opció

Meglévő Digitális TV előfizetők

visszavonásig

országos

kiszállási és utólagos szerelési díj 0 Ft

A Felvétel opció utólagos megrendelése esetén.

Nincs

6.

vezetékes
telefon
vezetékes
telefon
vezetékes
telefon

Belföldi opció

Az opciót újonnan megrendelő előfizetők

visszavonásig

országos

Az opciót újonnan megrendelő ügyfelek

visszavonásig

országos

Nemzetközi opció

Az opciót újonnan megrendelő előfizetők

visszavonásig

országos

határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj
határozatlan tartamú szerződéssel, második
hónaptól ÁSZF szerinti havidíj

Nincs

Mobil opció

Az opció havi díja az első hónapban 0
Ft
Az opció havi díja az első hónapban 0
Ft
Az opció havi díja az első hónapban 0
Ft

9.

vezetékes
telefon,TV,
internet

Meghatározott
Új és meglévő vezetékes telefont valamint
területeken
internet és TV szolgáltatást együttesen
időszakosan igénybe
igénybevevő előfizetők
vehető közös ajánlatok

visszavonásig

Területileg
esetenként
meghatározott

A vezetékes telefon Alap díjcsomag, valamint
internet és TV szolgáltatás együttes
megrendelése és igénybevétele esetén egyedi
előfizetői szerződésben meghatározott
kedvezmény

Kedvezmény
mértéke

10.

vezetékes
telefon,TV,
internet

Hálózatfejlesztéshez
kötött közös ajánlatok

visszavonásig

Hálózatfejlesztéssel
érintett terület

A vezetékes telefon, internet és TV szolgáltatás
együttes megrendelése és igénybevétele esetén a
hálózatfejlesztéssel érintett területen a Szolgáltató
az előszerződésben, illetve az alapján a később
megkötött előfizetői szerződésben a
meghatározott kedvezményt biztosítja.

Kedvezmény
mértéke

7.
8.

Új vezetékes telefon valamint internet és
TV szolgáltatást együttesen igénybevevő
előfizetők

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

Nincs
Nincs

Nincs
Nincs
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Sorszám Érintett
szolgáltatás
11.
mobil hang

12.

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Domino feltöltési
bónusz

prepaid mobil előfizetők

visszavonásig

országos

1 990 Ft-os leforgalmazhatóságot
tartalmazó Domino Web és Domino Net
termékre vonatkozó szerződéskötés az
akciós időszakban

visszavonásig

országos

bónusz hálózaton belüli percek és
Előzetes regisztráció, legalább 2500 Ft értékű
adatforgalom
elektronikus Domino feltöltés
A bónuszra regisztrált ügyfelek
legalább 2500 Ft értékű elektronikus
feltöltés esetén a következő bónuszt
kapják, a feltöltés összegétől függően:
• 2500 Ft-tól 4999 Ft-ig: 25 hálózaton
belüli perc és 100 MB adatforgalom
• 5000 Ft-tól 9999 Ft-ig: 50 hálózaton
belüli perc és 200 MB adatforgalom
• 10000 Ft-tól: 100 hálózaton belüli
perc és 1 GB
A feltöltési bónusz
felhasználhatóságának ideje
egységesen 14 nap. Valamennyi
bónusz csak belföldön használható fel,
az adatbónusz belföldön és EU
roaming helyzetben használható fel. A
bónusz pénzre nem váltható, vissza
nem fizethető, havidíjas előfizetésre
történő váltáskor át nem vihető. Az adat
bónusz felhasználásához az ügyfélnek
rendelkeznie kell valamely
mobilinternet szolgáltatással (pl.
NapiNet).
2 000 Ft-os leforgalmazhatóságot
Aktív mobilinternet szolgáltatás megléte.
tartalmazó Domino Web és Domino
Net termékhez ajándék 1 GB
adatmennyiséget adunk, amely az
aktiválástól számított 7 napig
használható fel. Az ajándék 1GB 7
napos rendelkezésre állási ideje
vásárlást követően elindul, akkor is, ha
még nincs aktiválva semmilyen
adatdíjcsomag.

mobil internet Domino 1GB
leforgalmazhatóság

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

Feltételek

Jogkövetkezmény
nincs

nincs
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Sorszám Érintett
szolgáltatás
13.
vezetékes
internet,
mobil hang
és internet

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Telekom Wi-Fi Fon

Havidíjas mobil előfizetők T r avel & Surf
E U S / M / L, Travel & Surf World S, és
otthoni vezetékes internet előfizetők
akinél Wi-Fi hotspotot üzemeltetünk a MT
hálózatán.

visszavonásig

országos

Telekom Wi-fi Fon Prémium
jogosultság:
Belföldi és külföldi Fon hálózatra
belépést biztosító hozzáférés

Telekom Wi-fi Fon Prémium jogosultság:
nincs
Travel & Surf EU S / M / L , Travel & Surf World
roaming csomagok mellé új megrendelés esetén
kizárólag havidíjas és MIX előfizetőknek
Telekom Wi-fi Fon Alap jogosultság:
minden aktívan működő hotspot mellé otthoni
vezetékes internet előfizetőink számára

Telekom Wi-fi Fon Alap jogosultság:
Kizárólag belföldi Fon hálózatra
belépést biztosító hozzáférés
14.

Mobil hang
és internet

990 Ft-os Domino SIM
csomag online
csatornában

15.

TV

16.

Mobilinternet

17.

Mobilinternet

visszavonásig

országos

TVGO Közszolgáltati TV Új vagy meglévő TV GO felhasználók
csomag

visszavonásig

országos

Coop promóció

Aktivált Diák opcióval és Coop
törzsvásárló kártyával rendelkező
ügyfelek

2017.07.01 –
2017.12.31.

országos

Publikus lakossági díjcsomagot használó
mobil havidíjas és Domino előfizetők

2017.08.01-09.30
vagy visszavonásig

országos

Travel & Surf World
(promóciós jelleggel
elérhető roaming adat
csomag)

Az adott Domino SIM csomagot a
http://www.telekom.hu/lakossagi/szolgal
tatasok/mobil/sim-kartyak/domino
oldalon megvásárló ügyfelek

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

Új Domino előfizetés Domino Fix
díjcsomaggal. a SIM csomag tartalmaz
80 percnyi díjmentes beszélgetést
bármely belföldi alapdíjas irányba,
valamint 1GB adatforgalmat belföld ön
és EU roaming helyzetben történő
internetezésre, amelyet a SIM kártya
rendelkezésreállási idejéig használhat
fel. Az egyszeri SIM kártya használati díj
990 Ft.
A Közszolgálati TV csomag díja 0 Ft.
Az aktiválást követő 60 napon belül a
fordulónapokon további 2GB adatot
biztosítunk a Diák opció által biztosított
2 GB adatmennyiséghez.
1770 Ft-ért 100 MB roaming
adatforgalom 72 órás érvényességgel,
amely felhasználható a megjelölt EU-n
kívüli országokban (részletes felsorolás
a telekom.hu oldalon)

Jogkövetkezmény

A 990,- Ft-os Domino SIM csomag a megadott nincs
paraméterekkel csak a Telekom Online shopban
érhető el.

Érvényes TV GO regisztráció
-

nincs

az előfiizető jogosult a Diák opció nincs
igénybevételére
aktivált Diák opció
az előfizető nevére szóló Coop
törzsvásárlói kártya

A szolgáltatás publikus lakossági díjcsomagú nincs
előfizetéskhez vehető igénybe.
A bennefoglalt adatmennyiség elfogyásakor az
adatforgalmazás leállításra kerül.
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Sorszám Érintett
Akció megnevezése
szolgáltatás
18.
mobil internet Korlátlan közösségi
promóció

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

Net 1GB, Net 4GB, Net 10GB, Net 30GB
adat díjcsomagok valamelyikével
rendelkező előfizetők,

2017.09.01. –
2017.10.31.

országos, belföld

Ingyenes Korlátlan közösségi promóció
(az alábbiakban felsorolt közösségi
alkalmazások használata nem
fogyasztja az előfizető dííjcsomagjában
foglalt adatmennyiséget: Facebook,
LinkedIn, Instagram, MySpace,
Snapchat, Twitter, Tumblr, Badoo,
Foursquare, Pinterest, Regram – aktív
alkalmazások)

A korlátlan közösségi promóció a bekapcsolástól
számított 92 napig áll az előfizető rendelkezésére
Az akciós időszakban új szerződést kötő
előfizetők esetében automatikusan kapcsolódik
be a korlátlan közösségi promóció.
A felsorolt díjcsomagokra korábban szerződött,
vagy azokba korábban váltott előfizetők a
promóciós ajánlatot a Telekom Alkalmazáson
keresztül tudják bekapcsolni.

19.

vezetékes
telefon

Promóciós kedvezmény Új és meglévő előfizetők

2017.10.20. visszavonásig

országos

Kedvezmény mértéke az első három
hónapban a havidíjból
▪ Alap díjcsomag megrendelése
esetén 300 Ft
▪ Hoppá és Hoppá Plusz díjcsomag
megrendelése esetén 1000 Ft

Új egy éves, a vezetékes telefonszolgáltatásra
határozott időtartammal kötött szerződéssel
vehető igénybe, a negyedik hónaptól Lakossági
ÁSZF 5/b vezetékes telefon – értékesíthető
melléklete szerinti havidíj fizetendő.

kedvezmény
mértéke

20.

TV

Promóciós kedvezmény Új és meglévő előfizetők

2017.10.20. visszavonásig

országos

Kedvezmény mértéke az első három
hónapban a havidíjból
▪ Alap díjcsomag megrendelése
esetén 1000 Ft
▪ Szuper Családi HD díjcsomag
megrendelése esetén 1300 Ft

Új egy éves, a televízió szolgáltatásra határozott
időtartammal kötött szerződéssel vehető igénybe,
a negyedik hónaptól Lakossági ÁSZF 5/d tv –
értékesíthető melléklete szerinti havidíj fizetendő.

kedvezmény
mértéke

21.

Internet

Promóciós kedvezmény Új és meglévő előfizetők

2017.10.20. visszavonásig

országos

Kedvezmény mértéke Otthoni internet
díjcsomag megrendelése esetén az
első három hónapban a havidíjból
1160 Ft

Új egy éves határozott időtartammal kötött
szerződéssel vehető igénybe, a negyedik
hónaptól Lakossági ÁSZF 5/c vezetékes internet
– értékesíthető melléklete szerinti havidíj
fizetendő.

kedvezmény
mértéke

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio
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Sorszám Érintett
szolgáltatás
22.
mobil hang

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Havidíj kedvezmény
készülék nélküli, 1 éves
határozott időtartamra
kötött szerződésekre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

Azon előfizetők, akik mobil
2017.10.20. telefonkészülék egyidejű vásárlása nélkül visszavonásig
választanak mobil hangszolgáltatást
tartalmazó havidíjas díjcsomagjaink közül

országos

Havidíj kedvezmény 3 hónapra,
havonta:
• Bruttó 1000 Ft Mobil S díjcsomag
és Mobil S díjcsomag
Költségkontroll opcióval esetén
• Bruttó 2000 Ft Mobil M díjcsomag
esetén
• Bruttó 4000 Ft Mobil L díjcsomag
esetén
• Mobil XL és Mobil Korlátlan
díjcsomag esetén az első 3 hónap
havidíja 0 Ft,
• Bruttó 4000 Ft Mobil XXL
díjcsomag esetén.
3 GB belföldi adatforgalom 3 napra,
melyből 1,5 GB EU romaing helyzetben
felhasználható.
A 3 GB 3 napra promóció díja: 978 Ft

1 éves határozott időtartamú előfizetői szerződés
megkötése

havidíj
kedvezmény

300 MB adatforgalom 7 napra, melyből
300 MB EU romaing helyzetben
felhasználható.
A 300 MB 7 napra promóció díja: 444
Ft
Havidíj 12 hónapos határozott
időtartam esetén az első két hónapban
0Ft, a 3. hónaptól 3600 Ft

Az előfizetők a promóciós ajánlatot kizárólag a
Telekom Alkalmazáson keresztül tudják
megrendelni.

12 hónapos határozott időtartamú HBO
szolgáltatásra kötött szerződés, a 3600 Ft-os
havidíj a határozott tartalmú szerződés lejárta után
változatlan marad.

kedvezmény
mértéke

kedvezmény
mértéke

23.

mobil internet 3 GB 3 napra

Új és meglévő Domino előfizetők

2017.11.01. –
visszavonásig

országos, belföld

24.

mobil internet 300 MB 7 napra

Új és meglévő Domino előfizetők

2017.11.01. –
visszavonásig

országos, belföld

25.

tv

Szuper HBO MaxPak

Új és meglévő HBO előfizetőknek

2017. 11. 03-tól
visszavonásig

országos

26.

tv

Szuper HBO Pak

Új és meglévő HBO előfizetőknek

2017. 11. 03-tól
visszavonásig

országos

Havidíj 12 hónapos határozott
időtartam esetén az első két hónapban
0Ft, a 3. hónaptól 3000 Ft

12 hónapos határozott időtartamú HBO
szolgáltatásra kötött szerződés, a 3000 Ft-os
havidíj a határozott tartalmú szerződés lejárta után
változatlan marad.

27.

valamennyi
szolgáltatás

Magenta1
kedvezménycsomaghoz
kapcsolódó feltöltési
bónusz

A Magenta1 havidíjas mobil előfizetők
által a Családi mobil opcióba bevont
Domino feltöltőkártyás (kivéve adatkártya)
előfizetők.

Új Magenta1
igénybevevők esetén
2017.11.03. –
visszavonásig

országos

A Magenta1 kedvezménycsomag
igénybevevők Családi mobil opciójába
bevont Domino előfizetéshez tartozó
hívószámokra történő, 4000 Ft vagy
afölötti összegű feltöltés esetén extra
500 MB adategyenleget biztosítunk.

A promóciós időszak leteltével a továbbiakban a
mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései szerint
veheti igénybe a szolgáltatást.
Egy Domino előfizetéshez tartozó hívószám csak
1 Családi mobil opcióba vonható be.

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

Az előfizetők a promóciós ajánlatot kizárólag a
Telekom Alkalmazáson keresztül tudják
megrendelni.
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Sorszám Érintett
szolgáltatás

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Meglévő Magenta1
igénybevevők esetén
2017.11.10. visszavonásig

28.

mobilinternet

Korlátlan közösségi
média és navigáció
promóció

Net 2 GB, Net 3 GB, Net 6 GB és Net 15
GB adatdíjcsomagok valamelyikére
szerződést kötő előfizetők

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

2017.11.10 – től
visszavonásig

országos

Kedvezmény
A feltöltési bónusz belföldön és EU
roaming helyzetben használható fel, az
érvényességi ideje 30 nap. A további
feltöltési bónusszal együtt
felhasználható, az időben korábban
lejáró kerül először felhasználásra. A
feltöltési bónusz keretében kapott extra
adategyenleg aktiválásáról SMS-ben
küldünk tájékoztatást. Minden 4000 Ft
feletti feltöltéshez jár addig, amíg egy
Magenta1 kedvezménycsomaghoz
tartozó Családi mobil opció része az
adott Domino hívószám. A feltöltési
bónusz extra adategyenlege
megszűnik a következő esetekben: 1) a
Családi mobil opció megszűnésekor,
2) amennyiben a Magenta1
kedvezménycsomag megszűnik, 3) a
szolgáltatásnyújtás felfüggesztésekor,
4) a Domino előfizetéshez tartozó SIM
kártya rendelkezési idejének lejárta
esetén, 5) a Domino előfizetés
deaktiválásakor.
A promóció keretében az előfizető
belföldön, külön havidíj nélkül, az általa
igénybe
vett
mobilinternet
díjcsomagban foglalt adatmennyiségen
felül, annak felhasználása nélkül
korlátlanul
használhatja
a
meghatározott közösségi oldalak
szöveges és képi megjelenítésű
tartalmait akár böngészőből, akár
okostelefonon
mobilalkalmazáson
keresztül, valamint (letöltés után) a
meghatározott
navigációs
applikációkat.
Nem
használható
korlátlanul a közösségi média és
navigáció
alkalmazásokban
megjelenített, beágyazott videók és
hangok lejátszására, az alkalmazáson

Feltételek

Jogkövetkezmény

Net 2GB, Net 6GB és Net 15GB mobilinternet
díjcsomagok valamelyikének igénybevétele
szükséges.
A promócióban foglalt kedvezmény az itt
meghatározott mobilinternet díjcsomagok
esetében az előfizető külön igénye nélkül,
automatikusan aktiválásra kerül a díjcsomag
aktiválásával egyidejűleg.
Ha az előfizető adatforgalmazási lehetősége a
választott adatdíjcsomagban foglalt
adatmennyiség elérése miatt leállításra kerül, a
hálózatsemlegességre vonatkozó hatályos
jogszabályi előírások értelmében a felsorolt
alkalmazások sem érhetőek el illetve
használhatóak tovább.
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Sorszám Érintett
szolgáltatás

29.

mobilinternet

Akció megnevezése

Korlátlan chat
(csevegés) promóció

Igénybevevők köre

Net 6 GB és Net 15 GB előfizetők

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

Akció tartama

2017.11.10 – től
visszavonásig

Területi hatálya

országos

Kedvezmény
keresztül internet alapú hang- és
videóhívások indítására és fogadására,
a közösségi média és navigáció
alkalmazások letöltésére és frissítésére,
valamint külső oldalakon lévő tartalmak
forgalmára, különösen hang és videó
állományok
letöltésére
vagy
megtekintésére. A közösségi média és
navigáció felületek és alkalmazások
megfelelő adatforgalmi beállítása az
előfizető felelőssége.
Az elérhető közösségi és navigációs
alkalmazásokkal
kapcsolatos
információk
a
www.telekom.hu
weboldalon érhetők el.
A promóció keretében az előfizető
belföldön, külön havidíj nélkül, az általa
igénybe
vett
mobilinternet
díjcsomagban foglalt adatmennyiségen
felül, annak felhasználása nélkül
korlátlanul
használhatja
a
meghatározott
csevegő
alkalmazásokat. Nem használható
korlátlanul a csevegő alkalmazásokban
megjelenített, beágyazott videók és
hangok lejátszására, az alkalmazáson
keresztül internet alapú hang- és
videóhívások indítására és fogadására,
a csevegő alkalmazások letöltésére és
frissítésére,valamint külső oldalakon
lévő tartalmak forgalmára, különösen
hang és videó állományok letöltésér e
vagy megtekintésére. Az alkalmazások
megfelelő adatforgalmi beállítása az
előfizető felelőssége
Az elérhető csevegő alkalmazásokkal
kapcsolatos
információk
a
www.telekom.hu weboldalon érhetők
el.

Feltételek

Jogkövetkezmény

Net 6GB és Net 15GB mobilinternet díjcsomagok
valamelyikének igénybevétele szükséges.
A promócióban foglalt kedvezmény az itt
meghatározott mobilinternet díjcsomagok
esetében az előfizető külön igénye nélkül,
automatikusan aktiválásra kerül a díjcsomag
aktiválásával egyidejűleg.
Ha az előfizető adatforgalmazási lehetősége a
választott adatdíjcsomagban foglalt
adatmennyiség elérése miatt leállításra kerül, a
hálózatsemlegességre vonatkozó hatályos
jogszabályi előírások értelmében a felsorolt
alkalmazások sem érhetőek el illetve
használhatóak tovább.
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30.
valamennyi
szolgáltatás

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Feltételek

Jogkövetkezmény

Új Magenta1
előfizetőknek
szóló közös ajánlatok

Új szolgáltatásokra meghatározott
feltételekkel történő szerződéskötéssel
Magenta1 kedvezménycsomagra
szerződő előfizetők.

2017. 11. 17. visszavonásig

országos

Egyedi előfizetői szerződésben
meghatározott készülékhez, vagy
szolgáltatáshoz kapcsolódó
kedvezmény.

Magenta 1 kedvezménycsomag meghatározott
díjcsomagokkal, új határozott idejű szerződéssel
történő igénybevétele, új otthoni, vagy új mobil
szolgáltatásra/szolgáltatásokra történő
szerződéskötéssel.

Egyedi előfizetői
szerződésben
meghatározottak
szerint
részletfizetési,
vagy egyéb
kedvezmény
elveszítése, illetve
kedvezmény
visszafizetése.

31.

Díjmentes 5 GB vagy 5
óra

Új és meglévő Domino előfizetők

2017.12.01. –
2017.12.10., vagy
visszavonásig

országos, belföld

Díjmentesen biztosított 5GB
adatforgalom (melyből 100 MB EU
roaming helyzetben leforgalmazható),
vagy 5 óra hálózaton belüli
hívásmennyiség (melyből 30 perc EU
romaing helyzetben hálózaton belülre
indított hívásokra felhasználható).
Kizárólag az egyik kedvezmény vehető
igénybe.

A Domino előfizetők a promóciós ajánlatot csak a
Telekom Alkalmazáson keresztül tudják
bekapcsolni.
Domino előfizetők az ajánlat egyenlegei közül
kizárólag az egyiket, egyetlen alkalommal vehetik
igénybe:
▪
vagy 5 óra hálózaton belül indított hívásokra
felhasználható hívásmennyiséget, melyből
EU roaming helyzetben 30 perc
használható fel;
▪
vagy 5GB adatforgalmat, melyből EU
roaming helyzetben 100 MB használható
fel.
Valamely, a promóció keretében biztosított
egyenleg igénybevétele esetén a másik
kedvezményes egyenleg már nem vehető
igénybe.
Vezetékes hang nélküli Magenta 1
kedvezménycsomag feltételeinek való megfelelés,
a kedvezmény több mobil előfizetés esetén az
elsődlegesen megjelölt mobil előfizetésre
vonatkozik.
Más Magenta 1 kedvezménycsomaggal nem
vonható össze. Otthoni Internet 50 díjcsomag is
bevonható.

mobil
internet,
mobil hang

Az akció keretében elérhető egyenleg
2017. december 01. 00:00:01 óra és
2018. január 2. 23:59:59 óra között
használható fel.

32.

mobil hang
és mobil
internet

Vezetékes hang nélküli Vezetékes hang nélküli Magenta 1
Magenta1
kedvezménycsomagra szerződéssel
kedvezménycsomaghoz rendelkező ügyfél.
kapcsolódó promóciók

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

visszavonásig

országos

Havidíj kedvezmény:
15 GB vagy Korlátlan Net – bruttó 625
Ft,
Mobil S, M, L– bruttó 1.875 Ft
A kapott kedvezmény a Telekom
kedvezmény levonása előtt kerül
levonásra a havidíjból.

Ha az
igénybevétel
feltételei
megszűnnek, a
havidíj
kedvezmény
megszűnik
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33.
vezetékes
internet

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Internet promóciós
kedvezmény 100%

Új helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás keretében
biztosított díjcsomagra kötött új, 1 éves
határozott időtartamú szerződéssel
rendelkező előfizetők

2018.02.02. visszavonásig

meghatározott,
hálózatfejlesztéssel
érintett területeken

A feltételek teljesülése esetén az
előfizető az általa igénybe vett helyhez
kötött internet hozzáférés szolgáltatás
tekintetében az szerződés határozott
időtartamának első 3 hónapjában
100%-os mértékű havidíj
kedvezményben részesül.

34.

mobil hang

Dominóról havidíjas
előfizetésre váltás, új
előfizetés esetén havidíj
kedvezmény

A korábbi Domino előfizetésükről
havidíjas előfizetésre váltó hang
díjcsomagok valamelyikét választó
előfizetők.

2018. 04. 01. visszavonásig

országos

35.

mobil hang
és internet

KalászNet előfizetők
mobil havidíj
kedveménye

KalászNet előfizetők

2018.04.01. visszavonásig

országos

36.

mobil internet Magenta1
Magenta1 kedvezménycsomagba bevont
kedvezménycsomaghoz Net Alap, Net 3GB, Net 6GB, Net 15GB
kapcsolódó promóció
mobilinternet díjcsomagok előfizetői

2018. június 1-jétől
visszavonásig

országos

37.

mobil hang,
Online Domino Fix Extra Azon új Domino előfizetők, akik a Domino 2018.05.07-től
mobil internet SIM kártya promóció
díjcsomagot és a hozzá tartozó Domino
2018.06.06-ig
Fix Extra SIM kártyát online, a webshopon
keresztül rendelik meg.

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

országos

Feltételek

Jogkövetkezmény

Az előfizető rendelkezzen új a helyhez kötött
(vezetékes) internet-hozzáférési szolgáltatásra
megkötött, 1 éves határozott időtartamú előfizetői
szerződéssel. A Digitális Jólét Alapcsomagokra
kötött előfizetői szerződéssel a kedvezmény nem
vehető igénybe.
A kedvezményes időszak lejártával, a 4. hónaptól
az előfizető által igénybe vett szolgáltatás a
szerződése szerinti díjcsomagra az előfizetői
szerződésben meghatározott díjakon
számlázódik.
A szolgáltatás előfizető általi szüneteltetése
esetén a kedvezmény nem vehető igénybe.
Az egyedi előfizetői szerződésben
A kedvezmény feltétele, hogy az előfizető
meghatározott összegű havidíj
legalább 3 hónapja Domino előfizetéssel
kedvezmény a hang díjcsomagok
rendelkezzen a havidíjas csomagok valamelyikére
valamelyikére vonatkozó 1, vagy 2 éves történő 1 vagy 2 éves határozott időtartamú
határozott idejű szerződés megkötése szerződés megkötése előtt.
esetén.
20 % kedvezmény a Telekom mobil A KalászNet előfizető bemutassa a 3 hónapnál
hang és mobil internet szolgáltatások nem régebbi KalászNet által kiállított számlát,
kedvezmények nélküli havidíjából
valamint rendekezzen a 2017. március 24-től
kezdődően bevezetésre került Telekom havidíjas
mobil hang és internet díjcsomagra kötött
szerződéssel / szerződésekkel a KalászNet
előfizetésével azonos néven és számlázási címen.
A promócióban részt vevő mobilinternet 2018. június 1-jétől érvényes Magenta1
díjcsomagok
valamelyikének feltételeknek való megfelelés. A kedvezmény
igénybevétele esetén a díjcsomagban minden olyan, feltételeknek megfelelő díjcsomag
foglalt
belföldön
felhasználható tekintetében érvényesítésre kerül, melyre kötött
adatmennyiség
díjmentesen előfizetés be van vonva a Magenta1
duplázásra kerül.
kedvezménycsomagba. A kedvezmény
automatikusan érvényesítésre kerül a feltétel
teljesülése esetén.
Belföldön két hónapig felhasználható A kedvezményt kizárólag azon új Domino
10 GB adatmennyiség.
előfizetők vehetik igénybe, akik a díjcsomagot és
a hozzá tartozó Domino Fix Extra SIM kártyát a
Magyar Telekom webshopjában, online rendelik
meg. A kedvezmény keretében biztosított
adatmennyiség kizárólag belföldön használható

Kapott
kedvezmény
mértéke

nincs

nincs

nincs

nincs
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Területi hatálya

Kedvezmény
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Jogkövetkezmény

fel 2 hónapon belül, EU roaming helyzetben nem
vehető igénybe.

38.

mobil hang
és mobil
internet

Új havidíjas mobil
Azon előfizetők, akik új havidíjas mobil
díjcsomagok
díjcsomagok valamelyikére
valamelyikére
meghatározott feltételekkel szerződnek
vonatkozó kedvezmény

2018. 05. 01. visszavonásig

országos

Az egyedi előfizetői szerződésben Az előfizető az új havidíjas mobil hang és/vagy
meghatározott
összegű
havidíj mobil imternet szolgáltatást tartalmazó
kedvezmény
díjcsomagok valamelyikére 1 vagy 2 éves
határozott időtartamú szerződést kössön..

39.

TV

MoziKlub első hó 0 Ft
promóció

A 2017.10.20-tól értékesített IPTV Szuper
Családi HD díjcsomag előfizetők

visszavonásig,
legkésőbb
2018.05.31-ig.

országos

40.

mobil internet Mobilinternet
adatnégyszerező
promóció

Valamely Domino Net megújuló havi
opciót új szolgáltatásként igénybe vevő
előfizetők

2018. június 1-jétől
2018. június 30-ig

országos, EU

A 2017.10.20-tól értékesített IPTV
Szuper Családi HD díjcsomag mellé a
MoziKlub
előfizetéses
műsorkölcsönzés interaktív szolgáltatás
a promóció ideje alatt a megrendelés
első hónapjában bruttó 0 Ft, a második
hónaptól bruttó 990 Ft-os havidíjért
vehető igénybe.
Az adott Domino Net megújuló havi
opcióban
foglalt
felhasználható
adatmennyiség
2
hónapig
megnégyszerezésre kerül.

41.

mobil internet Ingyenes 50MB

Telekom alkalmazást használó Domino és 2018. július 1-jétől
országos
havidíjas előfizetők
2018. december 31-ig

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

Telekom
alkalmazáson keresztül
Domino előfizetők számára havonta,
havidíjas
előfizetők
számára
fordulónaponként egyszer díjmentesen
aktiválható, belföldön felhasználható
50MB mobil adatmennyiség.

Egyedi előfizetői
szerződésben
meghatározottak
szerint.

A 2017.10. 20-tól értékesített IPTV Szuper Családi nincs
HD díjcsomag mellé a promóció ideje alatt
megrendelt MoziKlub szolgáltatás esetén a
kedvezmény az előfizetés első hónapjában
automatikusan érvényesül, ezt követően a
második hónaptól bruttó 990 Ft/hó díjon
számlázódik.
A kedvezményt kizárólag azon új Domino Net 200 nincs
MB, 500 MB, 1 GB vagy 4 GB előfizetők vehetik
igénybe, akik az aktiválást megelőző 30 napban
nem vettek igénybe azonos adatmennyiséggel
rendelkező Domino Net opciót, így az adott
Domino Net opciót új szolgáltatásként rendelik
meg. A megnégyszerezett adatmennyiség
belföldön és EU roaming helyzetben egyaránt
felhasználható. A promóció kizárólag az akció
időtartamán belül megrendelt Domino Net opciók
esetében érvényesül 2 hónapon keresztül,
melynek leteltét követően a 3 hónaptól az
opcióban foglalt Lakossági ÁSZF szerinti
adatmennyiség használható fel.
A promócióban kizárólag egyéni előfizetők nincs
vehetnek részt. A kedvezményt Domino előfizetők
kizárólag havonta egyszer, havidíjas előfizetők
kizárólag fordulónaponként egyszer aktiválhatják,
a kedvezményben biztosított adatmennyiség
kizárólag belföldön használható fel. Az 50MB
kizárólag a Telekom alkalmazáson keresztül
aktiválható, aktiválása díjmentes.
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42.
mobil internet Coca-Cola promóció

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

Mobil internet-hozzáférési szolgáltatással
rendelkező Domino és mobil internethozzáférési szolgáltatással rendelkező
havidíjas előfizetők

2018. augusztus 01től 2018. december
31-ig

országos

43.

Mobil internet Zene opció promóció

Zene opció szolgáltatással rendelkező
havidíjas előfizetők

2018. augusztus 01től visszavonásig

országos

44.

TV

IPTV Családi, IPTV Családi+HD, IPTV
Szuper Családi HD, IPTV Szuper Családi
HD 201809, IPTV Szuper Családi Mozi
201809, valamint SAT Családi, SAT
Családi+HD, SAT Szuper Családi HD,
SAT Szuper Családi HD 201809
díjcsomagok előfizetői

2018. szeptember 28- országos
tól 2019. március 31ig

45.

Mobil internet Mastercard promóció

Mobil internet-hozzáférési szolgáltatással
rendelkező Domino és mobil internethozzáférési szolgáltatással rendelkező
havidíjas előfizetők

2018. október 1-től
2018. decembr 31-ig

A Coca-Cola WOAH kódfeltöltő Az adatmennyiség az egyes Coca-Cola dobozokon
okostelefon alkalmazásán keresztül található kódnak a Coca-Cola által üzemeltetett
aktiválható
100 MB díjmentes okostelefon alkalmazásán keresztül Szolgáltató
adatmennyiség
részére történő megküldésével aktiválható. Az
adatmennyiség kizárólag belföldön használható
fel az aktiválástól számított 24 órán belül. Azonos
előfizetői hívószámra egy napon belül legfeljebb 3
kód tölthető fel, legfeljebb 300 MB adatmennyiség
erejéig. Felfüggesztett, szüneteltetett, korlátozás
alatt álló és mobil internet-hozzáférési
szolgáltatással nem rendelkező előfizetők nem
vehetik igénybe a promóciót.
A Zene opció havi díja az igénybevétel A kedvezményt kizárólag azon Zene opcióra
első 30 napjában 0 Ft.
újonnan szerződést kötő havidíjas előfizetők
vehetik igénybe, akik korábban nem vették
igénybe a Zene opciót. A kedvezmény
automatikusan érvényesül a promoció ideje alatt
történő megrendelés esetén. A kedvezmény
kizárólag az első 30 napban érvényesül, a 31.
naptól a Zene opció Lakossági ÁSZF-ben
meghatározott díja fizetendő a szolgáltatás
igénybevétele után.
Az igénybevevők köre számára a A promócióban kizárólag azon IPTV Családi, IPTV
Spíler2 TV csatorna díjmentesen, külön Családi+HD, IPTV Szuper Családi HD, IPTV Szuper
megrendelés nélkül, automatikusan Családi HD 201809, IPTV Szuper Családi Mozi
elosztásra kerül.
201809, valamint SAT Családi, SAT Családi+HD,
SAT Szuper Családi HD, SAT Szuper Családi HD
201809 díjcsomagok előfizetői vehetnek részt,
akik szolgáltatása nem áll felfüggesztés, korlátozás
vagy szüneteltetés alatt. A Spíler2 TV csatorna
eléréséhez egyes díjcsomagok esetén manuális
újrahangolás lehet szükséges.
Mastercard pontgyűjtő programban Az adatmennyiség a Mastercard pontgyűjtő
beváltott pontokért 1GB díjmentes, program keretében beváltott pontokért az akció
belföldön
felhasználható időtartama alatt egy alkalommal aktiválható. Az
adatmennyiség
adatmennyiség kizárólag belföldön használható
fel az aktiválástól számított 30 napon belül. Egy
előfizetői hívószámra 1 (egy) kód tölthető fel.
Felfüggesztett, szüneteltetett, korlátozás alatt álló
és mobil internet-hozzáférési szolgáltatással nem

Spíler2 TV

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
File neve: Lakossagi_aszf_9 melleklet_akciok_20190124_akcio

országos

Feltételek

Jogkövetkezmény
nincs

kapott
kedvezmény
mértéke

nincs

nincs
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rendelkező előfizetők nem vehetik igénybe a
promóciót.

46.

Mobil internet Havi díjas és
feltöltőkártyás online
promóció

Egyéni előfizetők, akik a Szolgáltató
webshopján keresztül 2 éves határozott
idejű szerződéskötéssel és
készülékvásárlással egyidejűleg új havi
díjas előfizetést vásárolnak, vagy meglévő
havi díjas szerződésük helyett új
határozott időtartamú előfizetői
szerződést kötnek, vagy Domino
előfizetésről havi díjas előfizetésre
váltanak.
Egyéni előfizetők, akik a Szolgáltató
webshopján keresztül 1 éves határozott
idejű szerződéskötéssel, készülékvásárlás
nélkül új havi díjas előfizetést vásárolnak,
vagy meglévő havi díjas szerződésük
helyett új határozott időtartamú előfizetői
szerződést kötnek vagy Domino
előfizetésről havi díjas előfizetésre
váltanak.

2018. október 1 –
2018. december 31.

országos

47.

mobil hang

Új és meglévő Domino hang előfizetők

2018. október 1-jétől
visszavonásig

országos

Domino Most opció

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
Hatálya: 2019.01.24.
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Készülékvásárlás esetén a készülék A kedvezmény kizárólag a Magyar Telekom
teljes árából 10.000 Ft kedvezmény, www.telekom.hu oldalán található webshopon
valamint egyszeri, 10 GB adatforgalom. keresztüli, távollévők között kötött szerződéskötés
esetén érvényesíthető akkor, ha az előfizető
Készülékvásárlás hiányában történő készülékvásárlással egyidejűleg új, 2 éves
szerződéskötés esetén
10 GB
határozott időtartamú, mobil havi díjas
adatforgalom.
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
egyedi előfizetői szerződést köt, vagy
készülékvásárlás nélkül új, 1 éves határozott
időtartamú, mobil havi díjas szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó egyedi előfizetői
szerződést köt.
A 10GB adatmennyiség kizárólag belföldön
használható fel a szerződéskötéstől számított 60
napon belül.
A készülékajánlatok 2018. október 1-jétől
visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek,
és egy előfizetéshez kizárólag egyszer vehetők
igénybe, kizárólag egyéni előfizetők részére. Mobil
előleg befizetése szükséges lehet.
A 10 000 Ft készülékkedvezmény a Magenta1
készülékkedvezménnyel együtt nem vehető
igénybe.
A Magenta1 dupla adat ajánlattal egyidejűleg a
promóció keretében
biztosított 10 GB
adatmennyiség is igénybe vehető.
Új,időszakosan, kizárólag a Telekom Egyéb kedvezményekkel való együttélés és azok
nincs
alkalmazásban megrendelhető Domino érvényesülési sorrendje:
kedvezmény, mellyel az előfizető 30
▪
Domino Most,
napig hálózaton belül 9 Ft és a
▪
Domino 5 kedvenc szám
hálózaton kívűl 19 Ft a belföldön a
▪
Domino Nap Plusz
belföldi előfizetők irányába indított
▪
Domino 7 Extra
hívások percdíja és küldött SMS-ek díja,
▪
Te+Én Plusz
az
ajánlat
elérhető
minden A felsorolt kedvezmények a fenti sorrendben
fognak érvényesülni.
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(értékesíthető és
díjcsomagban.

48.

TV

IPTV 2. és 3. set top
boksz havidíj
kedvezmény

Az akció időtartama alatt új IPTV
előfizetők, akik az új előfizetés
igénybevételére történő
szerződéskötéssel egyidejűleg igényelnek
második vagy harmadik set top boxot is.

2018. október 01 –
visszavonásig,
legkésőbb 2019.
január 31-ig

országos

49.

mobil hang

Korlátlan hálózaton
belüli beszélgetés 1
napra, 300 Ft-ért

Új és meglévő Domino előfizetők

2018.10.01. –
visszavonásig

országos, belföld

50.

mobil hang

300 perc beszélgetés
bármely belföldi
alapdíjas irányba 7
napra, 600 Ft-ért

Új és meglévő Domino előfizetők

2018.10.01. –
visszavonásig

országos, belföld

51.

mobil hang

Korlátlan hang és SMS
90 napig egyösszegű
készülék vásárlás
esetén

Új 2 éves határozott időtartamú egyedi
előfizetői szerződéskötéssel egyidejűleg
egyösszegű készülékvásárlás esetén a
következő díjcsomagokra: Mobil S, Mobil
S MIX, Mobil M, Mobil L.

2018.11.05.visszavonásig

országos, belföld
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lezárt)

Domino Az opció kizárólag a Telekom alkalmazásban
rendelhető meg. A kedvezmény az aktiválástól
számított 30 napig érvényes, utána megszűnik,
azonban az előfizető a 30 napos időszak lejárta
után jogosult az opciót ismételten díjmentesen
aktiválni.
A szerződés megkötésétől számítva 12 A kedvezmény csak új IPTV szolgáltatásra
hónapon keresztül bruttó 870 Ft kötött 12 vagy 24 hónapos határozott időtartamú
kedvezmény a 2. (második) és 3. szerződéssel vehető igénybe IPTV Alap 201809,
(harmadik) IPTV set top box havidíjából. IPTV Szuper Családi HD 201809 és IPTV Szuper
A 12 hónap letelte után a kedvezmény Családi Mozi 201809 díjcsomagok valamelyike
megszűnik, az ár a szerződéskötéskor esetén, amennyiben az új előfizető az IPTV
hatályos Lakossági ÁSZF szerinti előfizetés megkötésével egyidejűleg 2. vagy 2. és
kedvezmények nélküli ár lesz.
3. set top boxot is rendel.
300,- Ft egyszeri díjért 24 órán keresztül Az opció díjának megfelelő egyenleggel
biztosított belföldi, hálózaton belül rendelkező aktív Domino előfizetők a promóciós
leforgalmazható
korlátlan ajánlatot kizárólag a legfrissebb Telekom
hívásforgalom.
Alkalmazáson keresztül tudják megrendelni. A
korlátlan hívásforgalom kizárólag belföldön,
hálózaton belül, alapdíjas hívásirányokban
használható fel az aktiválástól számított 24 órán
belül.
600,- Ft egyszeri díjért egy héten Az opció díjának megfelelő egyenleggel
keresztül biztosított 300 perc belföldi, rendelkező aktív Domino előfizetők a promóciós
hálózaton belül, hálózaton kívül és ajánlatot kizárólag a legfrissebb Telekom
vezetékes hálózatban leforgalmazható Alkalmazáson keresztül tudják megrendelni. A
hívásforgalom.
korlátlan hívásforgalom kizárólag belföldön,
hálózaton belül, hálózaton kívül és vezetékes ,
alapdíjas hívásirányokban használható fel az
aktiválástól számított 168 órán belül.
Korlátlan hang és SMS forgalom A promóció igénybevételére azon egyéni
belföldi alapdíjas irányokba; a promóció (lakossági)
előfizetők
jogosultak,
akik
aktiválásától számított 90 napon belül meghatározott havidíjas díjcsomag (Mobil S, Mobil
felhasználható.
M, Mobil L) igénybevételére kötnek új 2 éves
határozott időtartamú egyedi előfizetői szerződést
akár új havidíjas előfizetőnként, havidíjas
díjcsomagváltással, Domino előfizetésről havidíjas
előfizetésre váltás vagy számhordozás útján, ahol a
díjcsomag igénybevételére vonatkozó egyedi
előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg egy

kedvezmény
mértéke

nincs

nincs

nincs

14/17

Sorszám Érintett
szolgáltatás

Akció megnevezése

Igénybevevők köre

Akció tartama

Területi hatálya

Kedvezmény

52.

mobil internet Extra Net Korlátlan 24
promóció

Lezárt és értékesíthető mobil internethozzáférési szolgáltatásokkal és
díjcsomagokkal, valamint bennefoglalt
adatmennyiséget tartalmazó mobil
díjcsomagokkal, illetve önálló
mobilinternet csomagokkal rendelkező
lakossági havidíjas előfizetők.

2018.11.05. –
visszavonásig

országos

Az Extra Net Korlátlan 24 promóció
eseti adatbővítő opcióként 990
Ft/alkalom díjért az aktiválástól
számított 24 órán keresztül korlátlan
belföldi
mobil
adatforgalamzást,
valamint 1,5 GB EU roaming helyzetben
felhasználható egyenleget biztosít.

53.

mobil hang,
MultiSIM havidíj
mobil internet kedvezmény

Korlátlan Net és Net Korlátlan
díjcsomagot használó előfizetők részére

2018.11.06. –
visszavonásig

országos, belföldi

54.

mobil hang,
Domino Dupla – Tölts
mobil internet fel rendszeresen, mi
pedig megduplázzuk a
netedet!

Új Domino Dupla előfizetők

2018.11.15- től a
készlet erejéig, vagy
visszavonásig

országos, belföld

A 4990,- Ft-os havidíj helyett
visszavonásig 990,- Ft-os havidíj
ellenében vehető igénybe a MultiSIM
szolgáltatás az abba bevont mellék SIM
kártyákon.
A Domino Dupla időszaki díja: 2700
Ft/30 nap
A Domino Dupla SIM csomag tartalmaz
• 50 percnyi beszélgetést bármely
belföldi alapdíjas irányba,
• valamint 1GB adatforgalmat
belföldi és EU roaming helyzetben
történő mobilinternetezésre.
A második 30 napos időszaktól az
időszaki díj megfizetése után 50 perc
beszélgetést és 1GB adatforgalmat,

Utolsó módosítás: 2019.01.16.
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összegben készüléket is vásárolnak. Az egy
összegben (tehát nem részletfizetéssel) vásárolt
készülék után fizetendő összegnek 1 Ft-nál
magasabbnak kell lennie. A promóció keretében
biztoított kedvezmény az aktiválástól számított 90
napon belül belföldön használható fel. Az
aktiválásról és a kedvezményes 90 napos időszak
indulásáról az Előfizetők SMS-ben kapnak
értesítést.
Az Extra Net Korlátlan 24 promóció az aktiválástól nincs
számított 24 órán keresztül korlátlan belföldi mobil
adatforgalmazást, és 1,5 GB EU roaming
helyzetben felhasználható adategyenleget biztosít.
Peer-to-peer jellegű fájlmegosztás és letöltés
(különösen Bittorrent), illetve egyéb folyamatos,
hálózati túlterhelést jelentő forgalomtípusok
használata esetén a kínált letöltési/feltöltés i
sebesség 2/0,2 Mbit/s. Virtuális magánhálózat
(VPN) használata vagy egyéb titkosított
csatornákon keresztül történő forgalmazás (pl.
SSH) esetén a kínált letöltési/feltöltési sebesség
10/5
Mbit/s-ra módosul. A korlátlan
adatmennyiség DuoNet és MultiSIM kártyával nem
megosztható.
MultiSIM szolgáltatás igénybevétele Korlátlan Net nincs
és Net Korlátlan díjcsomag mellett.

Az egyenlegek 30 napig használhatók fel. A nincs
Domino Dupla SIM kártya időszaki díjas
szolgáltatás, mely elegendő egyenleg esetén 30
naponta automatikusan megújul.
A díjmentes extra 1GB adatforgalom, 30 napig
használható fel.
Az időszaki díjas Domino Dupla SIM csomag a
jelzett tartalommal, csak az alábbi üzletekben
érhető el:
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55.

mobil internet Díjmentes 3GB

Telekom Alkalmazást használó Domino
és havidíjas előfizetők

2018. november 15től – 2018. december
31-ig

országos

56.

mobil internet Extra Net Zöld 1GB

Lezárt és értékesíthető mobil internethozzáférési szolgáltatásokkal és
díjcsomagokkal, valamint bennefoglalt
adatmennyiséget tartalmazó mobil
díjcsomagokkal, illetve önálló mobil
internet-hozzáférési díjcsomagokkal
rendelkező lakossági (egyéni) havidíjas
előfizetők.

2019. 01. 07. visszavonásig

országos

57.

mobil hang,
Domino Day
mobil internet

Telekom alkalmazást használó Domino
előfizetők.

2019. január 16-tól –
2019. április 17-ig,
vagy visszavonásig.

országos
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plusz további díjmentes extra 1 GB ▪
Inmedio (Lapker)
adatforgalmat ad.
▪
MediaMarkt
▪
Auchan
▪
Postahivatalok
▪
GSM boltok (BS-TEL, Kupon, Vimpex)
Telekom Alkalmazáson keresztül A promócióban kizárólag mobil internet- nincs
Domino és havidíjas előfizetők számára, hozzáférési szolgáltatással rendelkező egyéni
az akció időtartama alatt 30 naponta előfizetők vehetnek részt. A 3GB adatmennyiség
egyszeri alkalommal 3GB, 7 napig az akció időtartama alatt 30 naponta egyszeri
elérhető,
kizárólag
belföldön alkalommal aktiválható, és kizárólag belföldön
felhasználható
adategyenleg felhasználható. A 3GB kizárólag applikáción
aktiválható.
keresztül aktiválható, aktiválása díjmentes. A fel
nem használt adatmennyiség a felhasználásra
nyitva álló időszak leteltét követően már nem áll az
előfizető rendelkezésére.
Az Extra Net Zöld 1GB eseti adatbővítő Az Extra Net Zöld 1GB eseti adatbővítő 1GB nincs
1 GB adatmennyiséget biztosít az adatmennyiséget biztosít az aktiválásától számítva
aktiválásától számítva az Előfizető az Előfizető fordulónapjáig 1 590 Ft-ért. Az 1GB
fordulónapjáig 1 590 Ft-ért.
adatmennyiség belföldön és EU roaming
helyzetben egyaránt felhasználható. A fordulónap
végéig el nem használt adatmennyiség elveszik, a
fordulónapot követően nem használható fel. Az
Extra Net Zöld 1GB akcióban foglalt
adatmennyiség DuoNet és MultiSIM kártyákkal
megosztható.
A Telekom alkalmazásban heti A díjmentes Domino Day ajánlatot minden aktív nincs
rendszerességgel szerdánként, a (korlátozás vagy felfüggesztés alatt nem álló) SIM
díjmentes Domino Day ajánlatok közül kártyával
és
mobilinternet-hozzáférési
az Előfizető az egyiket díjmentesen szolgáltatással rendelkező lakossági (egyéni)
aktiválhatja.
Domino előfizető veheti igénybe.
Díjmentes Domin o Day 1GB extra adat Domino Day ajánlatunk 2019. január 16-tól
b elföldön és EU roaming helyzetben 1 visszavonásig, minden szerdai napon érvényes.
n apig
A Domino Day három ajánlatából hetente egy
Az 1GB adatmennyiség az ajánlat alkalommal, szerdánként, kizárólag a Telekom
esedékességekor, egyszer aktiválható alkalmazásban, és csak egy szolgáltatás
és kizárólag az aktiválást követő 24 aktiválására van lehetőség. Az adott napon
órában érvényes belföldön és EU aktiválható szolgáltatást a Szolgáltató határozza
roaming helyzetben.
meg. A Szolgáltató előzetesen nem teszi
Díjmentes Domino Day 100 perc belföldi elérhetővé, hogy a következő hetekben melyik
h álózaton belüli beszélgetés 1 napig
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Hoppá Plusz 201809
Hoppá Plusz 201809 előfizetők
csomag időkorlát nélkül
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A leforgalmazható díjmentes 100 perc
beszélgetést
az
ajánlat
esedékességekor, egyszer aktiválható
és az aktiválást követő 24 órában
érvényes belföldi, hálózaton belüli
alapdíjas hívásforgalomra.
Díjmentes Domino Day belföldi korlátlan
s o cial media forgalom 1 napig
A felsorolt alkalmazások (Facebook,
LinkedIn,
Instagram,
MySpace,
Snapchat, Twitter, Tumblr, Badoo,
Foursquare, Pinterest, és Regram)
belföldön történő használata az
aktiválástól számított 24 órán keresztül
az Előfizető díjcsomagjában foglalt
adatmennyiséget belföldi helyzetben
történő használat esetén
nem
fogyasztja.
A Hoppá Plusz 201809 díjcsomag
meglévő és új előfizetői az akció
időtartama alatt automatikusan a
díjcsomagban meghatározott havi 5000
perces időkorlát nélkül, korlátlanul
indíthatnak hívásokat a díjcsomagra
vonatkozó feltételekkel.

díjmentes Domino Day ajánlat válik igénybe
vehetővé.
Domino Day ajánlat, az aktuális hét napján 00:01től – 23:59 percig kapcsolható be a Telekom
alkalmazásban. Az aktivált szolgáltatás tartalma az
aktiválás időpontjától 24 órán belül használható
fel. A szolgáltatás aktiválásától számított 24 órán
belül fel nem használt egyenleg elveszik.

A havi 5000 perces időkorlát megszüntetése nincs
kizárólag a Lakossági ÁSZF /a vezetékes telefon –
értékesíthető – mellékletének 3.1.2. pontjában
meghatározott feltételek teljesülése esetén
érvényesül, amennyiben az előfizető nem áll
korlátozás vagy felfüggesztés alatt, valamint ha a
szolgáltatása nem szünetel. A Hoppá Plusz
201809 díjcsomagra vonatkozó további
feltételeket az időkorlát megszüntetése nem érinti,
azok továbbra is alkalmazandók.
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