2015. augusztus

TELEKOM VILÁGA
A JÖVŐ INTERNETHÁLÓZATÁT
FEJLESZTJÜK MAGYARORSZÁGON!
ÖSSZEKÖTJÜK EURÓPÁT

HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0 TÁBLAGÉP
2490 Ft
kezdőrészlet + 19 × havi 2490 Ft kamatmentes részlet. (Teljes ár: 49 800 Ft)

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas előfizetőknek, a NetMánia otthoni internet-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel.
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A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

HÁLÓZATFEJLESZTÉS

A JÖVŐ INTERNETHÁLÓZATÁT FEJLESZTJÜK
Év végéig több, mint 2 millió otthonban tesszük
elérhetővé szupergyors internetszolgáltatásunkat.
Milyen élményeket kínál új hálózatunk?
 Szupergyors internetet – gyorsabban betöltődő weboldalak, jobb letöltési sebesség
 Rengeteg TV-csatornát – szélesebb csatornaválaszték és
filmkölcsönzés több képernyőn a TV GO-val
 HD kép- és hangminőséget – élesebb kép, digitális hangminőség
A telekom.hu/fejlesztes oldalon megtudhatja, hogy idén
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mely településeken fejlesztjük hálózatunkat.
MOBILINTERNET AKCIÓ

AKCIÓ

BÍZZA RÁ MAGÁT A TELEKOM
4G MOBILINTERNET HÁLÓZATÁRA!

Táblagéphez vagy notebookhoz válasszon 4G-képes mobilinternetcsomagjaink közül, most kedvezményes havi díjjal!
NET&ROLL

XS

S

M

L

Akciós havi díj az első 2 hónapban
2 év hűségidővel

990 Ft 990 Ft 990 Ft 990 Ft

Havi díj a 3. hónaptól

3390 Ft

4390 Ft

7690 Ft

9890 Ft

Havi díj a 3. hónaptól Társkártya díjcsomagokkal*

2690 Ft

3490 Ft

6090 Ft

7890 Ft

3 GB

8 GB

20 GB

30 GB

Csomagban foglalt adatmennyiség

* A Társkártya díjcsomagok arany és platina szintű mobil előfizetőknek és bármilyen otthoni szolgáltatással rendelkező otthoni előfizetőknek kiemeltségi szinttől
függetlenül érhetők el, a Kapcsolat Program szabályzatában foglaltak szerint.

A havi díj akció 2015. augusztus 1-jétől visszavonásig vehető igénybe. Az akciós havi díj a vásári3
lás hónapjában és további 2 teljes hónapig érvényes.
TRAVEL&SURF

GONDTALAN NETEZÉS KÜLFÖLDÖN IS
A Travel & Surf roaming adatdíjcsomagok közül mindig megtalálja
az utazásához legmegfelelőbbet. Netezzen külföldön is kiszámítható költséggel, túlforgalmazási díj nélkül!
TRAVEL & SURF
Bennefoglalt adatforgalom
Díjazás
Érvényesség (a sikeres megrendelés után)
Megrendelés (SMS a 1430-ra)

M

L

100 MB

1 GB

1490 Ft

5990 Ft

3 nap (72 óra)

1 hét (168 óra)

+SURFM

+SURFL

A díjcsomagok az Európai Unióban, Andorrában, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és az Európai Unió külbirtokain (Azori-szigetek, Dominikai Közösség,
Francia Guyana, Gibraltár, Guadeloupe, Kanári szigetek, Madeira, Martinique, Réunion) érhetők el.

A csomagot megrendelheti mobilon a határátlépést követően SMS-ben vagy a böngészőjében
felugró, külföldről is díjmentesen elérhető roaming adat-díjcsomag választó oldalunkon
(telekom.hu/adatroaming) keresztül. A Travel & Surf L roaming adat-díjcsomagot kizárólag
havidíjas előfizetőink vehetik igénybe. További információ: telekom.hu/surf
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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TELEKOM
ÜGYFÉLNEK LENNI JÓ!
A Telekom értékeli ügyfelei hűségét, így a Kapcsolat Program
újabb kuponcsomagjával szeretnénk megköszönni, hogy szolgáltatásainkat választotta.
A kuponok csak eredeti formájukban, egyszeri alkalommal használhatóak fel. A kedvezmény érvényesítéséhez személyes beváltás esetén a kupont adja át a partnernek, online felhasználáskor pedig adja meg a webes felületen a kupon
azonosítóját. A kuponok egyedi feltételei azok hátoldalán találhatóak meg, valamint a kupont beváltó partner mindenkori működési feltételei az irányadóak. A kuponok felhasználásához Kapcsolat Kártya felmutatása nem szükséges.

20%

20 FT/L

KEDVEZMÉNY
a teljes vásárlás végösszegéből

KEDVEZMÉNY
EVO NEO Benzin vagy
EVO NEO Diesel üzemanyagokra

Beváltási időszak: 2015. 09. 01. – 09. 11.

Beváltási időszak: 2015. 08. 01. – 09. 30.

10 FT/L

KEDVEZMÉNY
95-ös Benzin, Diesel vagy
MOL ECO+ Autógáz (LPG) üzemanyagokra
www.mol.hu

Beváltási időszak: 2015. 08. 01. – 09. 30.

www.mol.hu

A TISZTÁN LÁTÁS SZAKÉRTŐJE

Szabadon választott
AJÁNDÉK DESSZERT
minden 1100 Ft feletti menühöz
(szendvics + sült krumpli + üdítő)

KEDVEZMÉNY
minden Ray Ban és Oakley optikai keretre és
napszemüvegre + ajándék látásvizsgálat

KEDVEZMÉNY
1 db tetszés szerint választott termék árából

Beváltási időszak: 2015. 08. 01. – 09. 30.

Beváltási időszak: 2015. 08. 01. – 09. 30.

Beváltási időszak: 2015. 08. 01. – 09. 15.

22% KEDVEZMÉNY

KEDVEZMÉNY
minden cipőre
a NIKE négy budapesti márkaüzletében
(Árkád, Mammut, Westend, Fashion Street)

Beváltási időszak: 2015. 08. 15. – 09. 20.

Beváltási időszak: 2015. 08. 24. – 09. 05.

30%

CSAK
O N LIN E!

Nők Lapja előfizetés 36%
National Geographic előfizetés 50%
Cosmopolitan 50% KEDVEZMÉNNYEL
www.mc.hu/telekom
Kuponkód: TK778003K
Beváltási időszak: 2015. 08. 01. – 09. 30.

valamennyi teljes árú termékre

TELEKOM ALKALMAZÁS

VEGYE KEZÉBE
AZ ÜGYINTÉZÉST!
A Telekom alkalmazással kényelmesebben és gyorsabban veheti
igénybe számos szolgáltatásunkat, intézheti mobil előfizetéssel
kapcsolatos ügyeit.
A kedvelt egyenleglekérdezés és számlamegtekintés funkciókon felül,
könnyedén tölthet fel Domino kártya egyenleget bankkártyás fizetéssel, illetve egyszerűen választhat díjcsomagjához mobilinternetezést
biztosító adatcsomagot. Virtuális Kapcsolat Kártyájának felmutatásával
pedig azonnal igénybe veheti országszerte partnereink kedvezményeit.
Keresse a Telekom alkalmazást az App Store, a Google Play és
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a Windows Phone áruházakban!
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

14%

20%

ÉRTÉKELJÜK
HŰSÉGÉT!
Csak vágja ki
és vigye magával
a kuponokat!

A kupon 2015. 08. 01. – 2015.09.30. között 10 Ft literenkénti kedvezményre jogosít minimum 5000 Ft értékű 95
Benzin, Diesel vagy Mol ECO+ Autógáz (LPG) tankolása
esetén a kijelölt Mol-kutakon, a tankolás teljes mennyiségére. Csak készpénzes vagy bankkártyás fizetéskor
váltható be. A kedvezmény más kedvezményekkel nem
vonható össze, készpénzre nem váltható. A kedvezmény
a kútnál érvényes árból kerül levonásra.
További részletek és a kijelölt kutak listája
a MOL-töltőállomásokon vagy a www.mol.hu weboldalon.

A kupon 2015. 08. 01. – 2015.09.30. között 20 Ft literenkénti kedvezményre jogosít minimum 5000 Ft értékű
EVO NEO Benzin vagy EVO NEO Diesel tankolása esetén
a kijelölt Mol-kutakon, a tankolás teljes mennyiségére.
Csak készpénzes vagy bankkártyás fizetéskor váltható be.
A kedvezmény más kedvezményekkel nem vonható
össze, készpénzre nem váltható. A kedvezmény a kútnál
érvényes árból kerül levonásra.
További részletek és a kijelölt kutak listája
a MOL-töltőállomásokon vagy a www.mol.hu weboldalon.

A kedvezmény valamennyi magyarországi C&A
üzletben érvényesíthető. Más akcióval nem
vonható össze, ajándékkártya vásárlására nem
vonatkozik, készpénzre nem váltható.

A kedvezmény valamennyi magyarországi KIKA
áruházban érvényesíthető. Más akcióval nem
vonható össze, nem vonatkozik a már akcióban
lévő, vagy csökkentett árú termékekre, az
elektromos háztartási gépekre és az áruházakban kínált szolgáltatásokra, ill. az étteremben,
kávézóban és gyermekmegőrzőben.
Részletek a KIKA áruházakban.

A kupon készpénzre nem váltható, más akcióval
és kedvezménnyel nem vonható össze, már
akcióban lévő termékekre nem vonatkozik.
A kedvezményben résztvevő üzletek listája:
www.opticworld.hu

Érvényes minden magyarországi BURGER KING®
étteremben, kivéve Liszt Ferenc repülőtér.
További kedvezménnyel nem összevonható,
akciós termékekre nem érvényes.

A kedvezmény az alábbi Levi’s® üzletekben váltható be:
Budapesten: Allee Levi’s® Store, Aréna Levi’s® Store,
Westend Levi’s® Store, Mammut Levi’s® Store,
Árkád Levi’s® Store, Corvin Levi’s® Store
Vidéken: Szeged Árkád, Debrecen Fórum, Pécs Árkád,
Kecskemét Malom Center, Győr ETO Park, Szolnok,
Gyöngyös
Más akcióval nem vonható össze, nem vonatkozik az
akciós és csökkentett árú termékekre, készpénzre nem
váltható.

Nők Lapja előfizetés 26 lapszámra 6240 Ft helyett
3990 Ft-ért, National Geographic előfizetés 12 lapszámra 10 740 Ft helyett 5400 Ft-ért, Cosmopolitan előfizetés
6 lapszámra 4470 Ft helyett 2235 Ft-ért.
A kedvezmény mértéke a hírlapárusoknál érvényes
fogyasztói árhoz képest értendő. Az ajánlat csak belföldi
megrendelésre érvényes és nem vonható össze egyéb,
a kiadó által meghirdetett akciókkal.
Megrendelés és további feltételek www.mc.hu/telekom
oldalon. A kedvezmény érvényesítéséhez írja be
a kuponkódot a www.mc.hu/telekom aloldalon.

A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze,
akcióban lévő termékekre nem vonatkozik, illetve a
készlet erejéig érvényesíthető.
A kupon az alábbi üzletekben váltható be:
Nike Westend 1062 Budapest, Váci út 1–3.
Nike Árkád 1106 Budapest, Örs vezér tér 25.
Nike Mammut 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6.
Nike Fashion Street 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 19.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOSAN

1 Táblagép ajánlat: A készülékajánlat 2015. július 20-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF
szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező
ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe.
2 Hálózatfejlesztés: A TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a
szolgáltatás felhasználóját terhelik. A TV GO kínálatában szereplő TV-csatornák közül azon csatornák élő adása
érhető el, amelyeket a TV GO-val összerendelt Telekom TV-előfizetés tartalmaz. A TV GO-n kölcsönzött Videotéka
filmek díját a TV GO-val összerendelt Telekom TV-előfizetése rendszeres havi számláján utólag egyenlítheti ki. A HDcsatornák vételéhez szüksége van egy egy HD-képes vevőkészülékre, illetve egy HD képes TV-készülékre.
3 Mobilinternet ajánlat: A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe, 4G-képes készülékkel,
az elérhető sebesség mértéke függ az adott készülék és díjcsomag képességétől, és attól, hogy azt az adott ponton

A Telekom világa kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás
nem teljes körű.

támogatja-e a hálózat. Társkártya díjcsomagok: 2015. szeptember 30-ig arany vagy platina szinttel még nem rendelkező Telekom otthoni előfizető is igényelhet legfeljebb 3 társkártyát, új előfizetéssel.
4 Travel & Surf: A promóció 2015. július 1. – szeptember 30. között érvényes. A napi csomagban (M) foglalt adatmennyiség elérése után új csomag aktiválása szükséges a netezéshez, a heti csomag (L) adatmennyiségének elérése után
max. 32 Kbit/sec le-/feltöltési sebességgel netezhet az 1 hetes érvényességi idő végéig. Az aktiváló SMS belföldről
díjmentes, külföldről a hatályos Díjszabás szerint számlázódik. Amennyiben a havidíjas előfizetésen a jelszóvédelem
be van kapcsolva, az SMS-ben a kódszó után – egy szóközzel elválasztva – a szerződéshez tartozó 5 számjegyű
előfizetői jelszót is el kell küldeni.
5 Telekom alkalmazás: a Telekom alkalmazáshoz mobilinternet-szolgáltatás, illetve megfelelő operációs rendszerű
okostelefon igénybevétele szükséges, továbbá letöltése és használata adatforgalmat generál. További részletek:
www.telekom.hu/app

Részletek és szerződéses feltételek:
www.telekom.hu
Telekom üzletek
1412, 1430

Kiadja a Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
A Magyar Telekom Nyrt. a felmerülő esetleges elírásokért
és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

