Blue mobile Általános szerződési feltételek
7. melléklet

Akciós ajánlatok
1. Egyenlegfeltöltési ajánlat:
Érvényesség: 2018. február 1-től visszavonásig
A feltöltési ajánlat tartalma: Minden feltöltése mellé, a feltöltési címlet értékétől függetlenül 22 perc díjmentes,
lebeszélhető, blue mobile előfizetők hívására felhasználható percegyenleget biztosítunk. Az ajándékperceket
belföldön, a feltöltéstől számított 30 napon belül használhatják fel a blue mobile előfizetők.
Az ajánlat minden meglévő és új blue mobile előfizető számára igénybe vehető. További információ a
www.bluemobile.hu oldalon érhető el.
2. blue duo akció - 0 Ft-os kipróbálási lehetőség
Érvényesség: 2014. augusztus 1-től visszavonásig
Az blue duo 0 Ft-os kipróbálási lehetőség akció tartalma: A blue duo-t újonnan aktiváló előfizetőink számára
az első 30 napra szóló időszaki díj 499 Ft helyett 0 Ft.
A kedvezmény igénybevételére meglévő blue mobile előfizetők számára akkor van lehetőség, ha azon az akciós
időszakban történő bekapcsolást megelőző 90 napban nem volt aktív a blue duo szolgáltatás.
A kedvezményes időszak az aktiválástól számított első 30 napos időszaki díjra vonatkozik. A kedvezményes
időszak letelte után a blue duo szolgáltatás automatikusan meghosszabbodik és a következő 30 napos időszakra
vonatkozó 499 Ft-os időszaki díj az Előfizető egyenlegéből levonásra kerül.
A blue duo szolgáltatásról további információ a mindenkor hatályos Díjszabásban, valamint a
www.bluemobile.hu oldalon érhető el.
3. blue net triplázó ajánlat
Érvényesség: 2017. november 1-től visszavonásig
A blue net triplázó ajánlat tartalma: A blue net adatdíjcsomag adattartalmát 100 MB-ról 300 MB-ra emeljük, 400
Ft-os időszaki díjért.

Az ajánlat minden meglévő blue net adatcsomaggal rendelkező, és azt újonnan aktiváló ügyfél által
igénybe vehető. További információ: a www.bluemobile.hu oldalon érhető el.
4. blue Move World roaming csomag
Az akció érvényessége: 2018. 09.01-től visszavonásig
2020. május. 01.

A blue Move World roaming csomag tartalma:
Díj:
Bennefoglalt roaming adatforgalom:
EU roaming többletdíj kedvezmény mértéke (indított és
fogadott hang hívások és SMS küldés)
A csomag érvényességi ideje:
Területi hatálya

blue Move World
1770 Ft
100 MB
100 %
72 óra
A világ 80 országában*

*Európában
Albánia, Anguilla, Aruba, Bermuda, Fehéroroszország, Feröer-szigetek, Koszovó, Macedónia, Manszigetek, Moldova, Montenegro, Svájc, Szerbia, UkrajnaAfrikában
Algéria, Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Nigéria, Réunion, Seychelle-szigetek, Zöld-foki
köztársaság
Amerikában
Amerikai Egyesült Államok, Amerikai Virgin-szigetek, Antigua és Barbuda, Argentína, Barbados, Brazília,
Bolívia, Brit Virgin szigetek, Chile, Costa Rica, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Ecuador, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras,Jamaica, Kajmán szigetek, Kanada, Kolumbia, Mexikó,
Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, St. Kitts és Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad és Tobago, Turks
és Caicos szigetek
Ausztráliában
Ausztrália, Francia Polinézia, Ázsiában
Afganisztán, Azerbajdzsán, Bahrain, Banglades Dél-Korea, Egyesült Arab Emírségek, Grúzia, Hong Kong,
Indonézia, India, Izrael, Japán, Katar, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia , Makaó, Mianmar, Oroszország,
Pakisztán, Palesztina, Sri Lanka, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Törökország
5. eKréta rendszer által kiszolgált mobilinternet forgalom kedvezmény:
Az akció érvényessége: 2020. április 09. napjától 2020. június 15-ig

Aktív mobilinternetszolgáltatást használó előfizetők 2020. április 9-től 2020. június 15-ig mobilinternet
szolgáltatás használatakor az eKréta rendszer felé menő mobil adatforgalom nem csökkenti az előfizető
díjcsomagjában foglalt adatmennyiséget.
Az adatforgalmat érintő kedvezményt nem szükséges bekapcsolni, azt a Szolgáltató automatikusan
aktiválja valamennyi jogosult Előfizető számára. Más oldalról beágyazott és linkelt (pl. Youtube Kréta
videók) tartalmak továbbra is csökkentik az előfizető adatkeretét.
Az adatforgalmat érintő kedvezmény kizárólag belföldön történő felhasználás esetén érhető el, az
eKréta rendszer használata EU roaming helyzetben csökkenti az Előfizető díjcsomagjában foglalt
adatmennyiséget.
Meglévő aktív mobilinternet szolgáltatás igénybevétele szükséges az adatforgalmi irányt érintő
kedvezmény érvényesítéséhez. Aktívnak számít az az előfizetés, melyre vonatkozóan korlátozás,
szüneteltetés vagy felfüggesztés nem érvényesül.
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6. Oktatási oldalakat érintő, mobilinternet forgalomban érvényesülő kedvezmény:
Az akció érvényessége: 2020. április 09. napjától 2020. június 15-ig

Aktív mobilinternet szolgáltatást használó előfizetők 2020. április 9-től 2020. június 15-ig mobilinternet
szolgáltatás használatakor az alábbi oldalak letöltése és megtekintése nem csökkenti az előfizető
díjcsomagjában foglalt adatmennyiséget.
Érintett oldalak, melyek elérhetősége a blue mobile honlapján megtalálható: Arcanum, Bookrclass,
Bookrsuli, Digitális módszertár, Dover nyelviskola elearn, Duelbox, eDia, ePalatábla alapítvány,
EvaExam vizsgáztató rendszer, Hipersuli, iDoctum, Learningapps, Logopédiai gyakorlatok, M5
Kulturális csatorna, Magyar Elektronikus könyvtár, Mateking, Mozaik kiadó, Nemzeti Filmarchívum,
Nemzeti köznevelési portál, nexiuslearning.com.
Az adatforgalmat érintő kedvezményt nem szükséges bekapcsolni, azt a Szolgáltató automatikusan
aktiválja valamennyi jogosult Előfizető számára. Más oldalról beágyazott és linkelt, harmadik fél által
üzemeltetett oldalon megtalálható tartalmak továbbra is csökkentik az előfizető adatkeretét.
Az adatforgalmat érintő kedvezmény kizárólag belföldön történő felhasználás esetén érhető el, EU
roaming helyzetben az oldalak.
Meglévő aktív mobilinternet szolgáltatás igénybevétele szükséges az adatforgalmi irányt érintő
kedvezmény érvényesítéséhez. Aktívnak számít az az előfizetés, melyre vonatkozóan korlátozás,
szüneteltetés vagy felfüggesztés nem érvényesül.
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