
Tisztelt Előfizetőnk! 
 

I. Egy+Egy csomag kondícióinak módosulása 2013. Január 5-től 
 
1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Lakossági Általános Szerződési 

Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 1. számú Díjszabás Melléklet B. 2.2.5 pontjának közös 
megegyezéssel történő módosítását az alábbiak szerint: a fent meghatározott pont helyébe a az 
alábbi változtatás lép.  

 
2.2.1. Egy+Egy csomag  

 

Egy + Egy csomag   

Havidíj SIM-kártyánként (Ft) 500 

Egymás közötti percdíj (Ft) 5 

Egymás közötti MMS-díj (Ft) 20 

 
Az Egy+Egy csomagban a két Előfizető bruttó 5 Ft-os, kedvezményes percdíjjal beszélhet egymás 
között. Az 5 Ft-os percdíj kizárólag a belföldi, normál díjas hanghívásokra érvényes. A számlázás perc 
alapon történik. 
Az Egy+Egy csomagban a két Előfizető bruttó 20 Ft-os, kedvezményes díjon küldhet MMS-t egymás 
között. A kedvezményes díj kizárólag belföldi normál díjas MMS-ekre érvényes. 
Havidíj: bruttó 500 Ft/SIM kártya 
 
A szolgáltatás további feltételei nem változnak. 
 
 
 

II. Jutalom Perc és Jutalom SMS kondícióinak módosulása 2013. Január 5-től 
 

1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a  Lakossági Általános 
Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 1. számú Díjszabás Melléklet B. 2.5.5 
pontjának közös megegyezéssel történő módosítását az alábbiak szerint: a fent 
meghatározott pont helyébe a az alábbi változtatás lép. 

 

 

2.5.5. VitaMAX Jutalmak – Jutalom Percek, Jutalom SMS, Jutalom Net 

 
A „VitaMAX Jutalom Percek, Jutalom SMS-ek és Jutalom Net” szolgáltatások keretében előre fizető 
(feltöltőkártyás) ügyfelek választásuk szerint Jutalom Perceket, Jutalom SMS-eket kapnak minden 
3000 Ft feletti vagy Jutalom Netet minden 2000 Ft feletti egyenlegfeltöltéshez. 
 
A Jutalmak feltétele: 
 
Minden meglévő feltöltőkártyás Előfizető,  

 VitaMAX Standard, Klub és Party tarifákon,  
 Jutalom Net VitaMAX Tuning tarifával is igénybe vehető  

 ha egyszeri alkalommal - az egyenlegfeltöltés előtt - regisztrál a Jutalom Percekre, Jutalom 
SMS-re vagy Jutalom Netre, azt követően Jutalom Percek és Jutalom SMS-ek esetén minden 
3000 Ft vagy afeletti; Jutalom Net esetén pedig minden 2000 Ft vagy afeletti 
egyenlegfeltöltéséhez automatikusan aktiválásra kerül a kiválasztott Jutalom típus. 

 



Jutalom Percek, Jutalom SMS vagy Jutalom Net:  
Az ügyfelek háromféle Jutalom közül választhatnak (Jutalom Percek, Jutalom SMS vagy Jutalom Net), 
és minél nagyobb összeggel töltenek fel, annál nagyobb Jutalmat kapnak a feltöltésekhez: 

  

Feltöltés összege  

Hozzá tartozó jutalom  

Felhasználható Net    Percek    SMS  

2000-2999 Ft 10 MB 

V
ag

y 

- 

V
ag

y 

- 7 nap 

3000-4999 Ft 
100 
MB 100 Hétvégi perc 

100 
SMS 30 nap 

5000-6999 Ft 
500 
MB 200 Hétvégi perc 

200 
SMS 30 nap 

7000 Ft felett 1 GB 400 Hétvégi/Esti perc 
400 
SMS 30 nap 

 
A Jutalom Percek, Jutalom SMS és Jutalom Net regisztrációja és státusz és egyenlekérdezés 
folyamata nem változik. 
 
Jutalom Percek felhasználhatósága: 
 

 A Jutalom Percek - az egyenlegfeltöltéstől számított 30 napig - hálózaton belüli, normál díjas, 
belföldi hanghívásokra használhatóak fel.  

 3000 Ft és 6999 Ft közötti feltöltési összeg esetén a Jutalom Percek kizárólag a hétvégi 
időszakban (szombaton és vasárnap 0-24 óráig) használhatóak fel. 

 A 7000 Ft vagy annál nagyobb feltöltési összeg esetén a Jutalom Percek a hétvégi 
időszakban, valamint hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig terjedő időszakban 
használhatóak fel az ebben az időszakban megkezdett hálózaton belüli hanghívásokra. Az 
egyéb időszakban, illetve irányba kezdeményezett hívások percdíja a tarifacsomag 
díjszabásban szereplő áraival egyezik meg.  

 Amennyiben az Előfizető a felhasználási időn belül ismételten feltölt, akkor a felhasználási 
idő (napok száma) legfeljebb 30 napig összeadódik, illetve a felhasználható percek száma is 
összeadódik legfeljebb 400 percig. A felhasználási idő mindig a legutolsó feltöltéstől 
számított legfeljebb 30 napig tart.  

 Amennyiben az Előfizető 7000 Ft-os feltöltés után 30 napon belül ismételten feltölti 
egyenlegét, de 7000 Ft-nál kisebb címlettel, akkor a felhasználási napok, illetve a percek 
száma összeadódik, de a Jutalom Percek csak a hétvégi időszakban (szombaton és vasárnap 
0-24 óráig) használhatóak fel.  

 A felhasználási időn belül fel nem használt percek elvesznek, azok későbbi időszakra nem 
vihetőek át.  
 

 
Jutalom SMS-ek felhasználhatósága: 
 

 A Jutalom SMS-ek - az egyenlegfeltöltéstől számított 30 napig - hálózaton belüli, normál díjas 
belföldi SMS-ek küldésére használhatóak fel. 

 Amennyiben az Előfizető a felhasználási időn belül ismételten feltölt, akkor a felhasználási 
idő (napok száma) legfeljebb 30 napig összeadódik, illetve a felhasználható SMS-ek száma is 
összeadódik legfeljebb 400 darab SMS-ig. A felhasználási idő mindig a legutolsó feltöltéstől 
számított legfeljebb 30 napig tart.  



 A Jutalom SMS nem használható fel a belföldi normál díjas szolgáltatásokra (pl.: különböző 
normál díjas interaktív játékokban való részvétel) küldött SMS-ekre, valamint nem 
használható fel a KörSMS-ekre, vagy a Roamingolás közben elküldött SMS-ekre.  

 A Jutalom SMS felhasználása után minden elküldött SMS az Előfizető saját tarifacsomagjának 
díjszabásban szereplő árával egyezik meg.  

 A felhasználási időn belül fel nem használt SMS-ek elvesznek, azok későbbi időszakra nem 
vihetőek át.  
 
 
 

III. A jelen módosításra vonatkozó rendelkezések: 
 
9.2.1. I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: 
 
A nyilatkozattétel elmulasztása nem minősülhet az előfizető, illetve igénylő számára többletterhet 
jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő 
szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. 
 
Az előfizetői szerződés kétoldalú, közös megegyezésen alapuló módosítását bármelyik fél 
kezdeményezheti. A ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződések (így különösen az 
előrefizetett szolgáltatások esetében az egyenlegfeltöltéssel kötött előfizetői szerződés) kivételével a 
kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat – az alábbi, illetve az NMHH Elnöke 
rendeletében meghatározott kivételekkel – csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető 
kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. 
 
A nyilatkozattétel elmulasztása csak akkor tekinthető ráutaló magatartással történő elfogadásnak, 
amennyiben ebben a Felek az egyedi előfizetői szerződésben előzetesen megállapodtak. Vita esetén 
a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Előfizetőt az előírt módon és 
időpontban értesítette. 
 
Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató által kezdeményezett módosítására vonatkozó ajánlat ráutaló 
magatartással történő elfogadását jelenti különösen az Előfizető megfelelő értesítését követően 
megváltozott és számlázott díjak Előfizető általi megfizetése, illetve az előre fizetett szolgáltások 
esetében a szolgáltatás további igénybevétele vagy az előfizetői egyenlegfeltöltés. 
 
Amennyiben az előfizetői szerződés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel 
elmulasztása –a feleknek az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása 
esetén-, mint ráutaló magatartás elfogadásnak minősül abban az esetben, ha a Szolgáltató 
megfelelően eleget tett értesítési kötelezettségének. 
 
Tarifacsomagoknak, opcióknak, szolgáltatásnak, illetve szolgáltatás egyes elemeinek a Szolgáltató 
által a jövőre nézve történő megszüntetése esetén, amennyiben az Előfizető az erről szóló értesítés 
kézhezvételét követően az értesítésben megjelölt határidőn belül és feltételekkel másik 
tarifacsomagra nem vált, illetve – amennyiben felmondásra jogosult – felmondása folytán meg nem 
szűnik szerződése, az Előfizető tarifacsomagja az Alaptarifára módosul a határidő lejártával az egyedi 
előfizetői szerződés alapján. 
 
Az Előfizető a Szolgáltató kezdeményezését az Előfizetői Szerződés módosítására a következő módon 
fogadhatja el, amely elfogadással az Előfizetői Szerződés módosítása – az értesítésben megjelölt 
feltételekkel és időpontban – hatályba lép: 
 



 
i. jelenlévők között –különösen ügyfélszolgálati helységben tett szerződéses jognyilatkozatok 
esetében- a szerződésmódosítás aláírásával, illetve jelenlévők között szóban tett szerződéses 
nyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással;  

ii. postai úton megküldött írásbeli kifejezett nyilatkozatával;  

iii. elektronikus levélben megküldött kifejezett nyilatkozatával;  

iv. szóban kötött szerződés esetén távollévők között szóban (telefonon) tett nyilatkozatok 
esetén kifejezett elfogadással;  

v. egyéb elektronikus hírközlés útján közvetlen hozzájárulásával;  

vi. előre fizetett szolgáltatás esetén a szolgáltatás megváltozott feltételek szerinti 
igénybevételével (ráutaló magatartással).  

vii. nyilatkozattétel elmulasztásával, amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződésben az 
Előfizető ehhez hozzájárult.  

 
Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató Előfizetői Szerződés módosítására irányuló kezdeményezését 
nem fogadja el, a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 9.1. pontjában írt rendelkezések 
figyelembevételével jogosult az előfizetői jogviszony felmondására. 
 
 
 


