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KORLÁTLAN BESZÉLGETÉS
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
Válasszon Magenta 1 csomag mellé Next S Aranytárskártya díjcsomagot
családtagjainak 1 évig kedvezményes

4790 Ft havi díjjal,

és ossza meg a korlátlan beszélgetés élményét velük is!

Az ajánlat új előfizetéssel, 2 év hűségidővel, e-Pack kedvezménnyel érvényes, a havi díj a kedvezményes időszak után 5490 Ft.

telekom.hu/tarskartya-ajanlatok

A havi díj akció 2016. szeptember 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb december 31-ig érvényes. Otthoni előfizetők esetében arany vagy platina szinttel még nem rendelkező előfizető is igényelhet legfeljebb
3 társkártyát, új előfizetéssel. Az e-Pack kedvezmény igénybevételének feltétele elektronikus számla igénylése, elektronikus csatornán történő számlafizetés, a számlák határidőre történő kiegyenlítése.
Amennyiben az adott hónapban a feltételek bármelyike nem teljesül, a havi 600 Ft e-Pack kedvezmény nem érvényesül.

FOLYTATÓDIK AZ ARANYÉLET
KERESSE HBO AJÁNLATAINKAT!
Az utóbbi évek legsikeresebb magyar sorozatának folytatása, ami az első évadhoz
hasonló izgalmakat ígér, idén novemberben érkezik az HBO-ra.
Telekom TV előfizetőként keresse az HBO minicsomagokat, és kövesse a második évad epizódjait otthon vagy bárhol, a neten HBO GO-val!

MÉG TÖBB
SZÓRAKOZÁS
KÓDOLATLAN
CSATORNÁK
NOVEMBER
VÉGÉIG
Kóstoljon bele a Nagyvilág
és a Filmvilág minicsomagok
színes kínálatába! Digitális tvelőfizetőként november végéig
kódolatlanul nézheti minicso
magjaink 37 csatornáját.
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Nincs Telekom TV előfizetése?
Telekom otthoni vagy mobilinternet mellé válassza az HBO GO opciót,
és kövesse az új részeket a neten HBO GO-val!

Kíváncsi az előzményekre? Telekom TV és MoziKlub előfizetőként most megismerheti az Aranyélet árnyoldalát, hiszen a sorozat első évadának epizódjait október 3. és december 31. között díjmentesen nézheti a Telekom Videotékában és a
MoziKlubban, vagy akár a neten TV GO-val.
További részletek: telekom.hu/HBO
Az HBO GO és a TV GO szolgáltatás kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos
szélessávú internetkapcsolat szükséges. Az adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás használóját terhelik.

Tévézzen bárhol!
Nézze a kódolatlan csatornákat
a neten TV GO-val, akár mobilon
vagy táblagépen!
További részletek
és csatornakínálat:
telekom.hu/csatornanyitas

A Filmvilág és a Nagyvilág minicsomagok 37 meghatározott csatornája 2016. október 4. és november 30. között
érhető el Alap, Családi és Családi+HD díjcsomaggal
rendelkezdő Telekom TV (IPTV, Sat TV és digitális kábeltévé) ügyfelek számára, külön előfizetés megvásárlása
nélkül. Az akció a meglévő minicsomag előfizetésekre
nem vonatkozik.

