

2017. június

TELEKOM VILÁGA
SAMSUNG GALAXY A5 (2017)
25 000 FT KEDVEZMÉNNYEL

0 Ft

kezdőrészlet
+ 22 × havi 2240 Ft kamatmentes részlet a 3. hónaptól.
(Teljes ár: 49 280 Ft)
Új mobil előfizetéssel, Mobil L + Net 1 GB díjcsomag-kombinációval, 2 év hűségidővel, a
hűségidő végéig érvényes Telekom kedvezménnyel, mobil előleggel, üzleteinkben történő
vásárlás esetén. Az ár a kedvezményt tartalmazza.

A készülékajánlat 2017. június 1-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414.

ISMERJE MEG AZ ÚJ,
SZEMÉLYRE SZABHATÓ

MOBILCSOMAGOKAT

telekom.hu/mobilcsomagok

20% PARTNERKÁRTYA
KEDVEZMÉNY
Mikor jár a kedvezmény?
 Ha 2 vagy több új, személyre szabható előfizetést választ és
 az előfizetések azonos folyószámlán vannak.
A második mobil előfizetéstől kezdve mindegyik
előfizetés havi díját 20%‑kal csökkentjük
 a legmagasabb havi díjú Mobil+Net
díjcsomagkombináció kivételével,
 vagy azonos havi díjak esetén a legkorábban
megkötött előfizetés kivételével.

UTAZÁS AZ EU-BAN
EXTRA ROAMING
KÖLTSÉG NÉLKÜL

megosztom
m i n d e n k i v el

Az új díjcsomagok extra költségek nélkül használhatók az EU-ban is:
 A bennefoglalt percek és SMS-ek felhasználhatók magyarországi hívásirányokba.
 A díjcsomagban foglalt adatmennyiség felhasználható az EU-ban is.
 A hívásfogadás díjmentes.

A Partnerkártya kedvezmény csak a 2017. március 24. után bevezetett havidíjas mobil díjcsomagokra vehető igénybe, a Partnerkártya kedvezmény folyószámlánként maximum 9 mobil előfizetésre adható. A Partnerkártya kedvezmény a Telekom
kedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe, mindkét kedvezményre való jogosultság esetén a Telekom kedvezmény kerül alkalmazásra. A díjcsomagokban foglalt percek/SMS-ek belföldön, alapdíjas irányokba használhatók fel. Mobil S/L
díjcsomagok esetén a benne foglalt 80/150, Mobil XL díjcsomagnál pedig a korlátlan perc és SMS mennyiség EU-ból Magyarországra indított hívásokra is felhasználható.

KÖTELEZŐ ADATEGYEZTETÉS
DOMINO KÁRTYÁSOKNAK!
A jogszabály által előírt adategyeztetés elvégezhető:
 várakozás nélkül a telekom.hu/adategyeztetes weboldalon;
 a 06 80 630 045-ös, belföldről 7 és 22 óra között hívható,
díjmentes számon;
 a kijelölt postákon.
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Az előfizetői adatatok megadásának hiányában 
JÚNIUS
a hívószám 2017. július 1. után megszűnik.
Online adategyeztetés esetén díjmentes hétvégi beszélgetést
adunk ajándékba, így két napon keresztül korlátlanul hívhatja
a Telekom mobil- és vezetékes számait!

