ÚTMUTATÓ A MUSIC DÍJCSOMAG
ÉS A MUSIC OPCIÓ MEGRENDELÉSÉHEZ,
ILLETVE AKTIVÁLÁSÁHOZ

A Magyar Telekom által kínált Music díjcsomagok és Music opció hozzáférést biztosítanak a Spotify
Premium zeneszolgáltatáshoz, amelynek használatához a díjcsomag vagy az opció megrendelését
követően a Telekom weboldalon történő Spotify regisztráció szükséges. Ez a dokumentum ebben
a regisztrációban kíván segítséget nyújtani Neked.
A Music díjcsomag vagy opció online megrendelését és a Spotify regisztrációt az online önkiszolgáló
felületünkön kell elvégezned.
Lépj be a www.telekom.hu weboldalon, a jobb felül
található Belépés / Telekom előfizetéseim / Mobilelőfizetésem menüpontba a telefonszámoddal
és a hozzá tartozó 5 számjegyből álló jelszavaddal!

1. TEENDŐK A MUSIC DÍJCSOMAG ESETÉN
A Spotify Premium zeneszolgáltatás használatához össze kell rendelni a mobil előfizetésed a Spotify
felhasználói fiókoddal (amely lehet új vagy korábban létrehozott is). A Telekom online önkiszolgáló felületére
belépve az „Előfizetések testreszabása” menün belül, a „Hívások” kategóriában válaszd ki
a Díjcsomagváltás funkciót.

Majd válaszd ki a számodra megfelelő Music díjcsomagot és erősítsd meg a megrendelését!

Ezután add meg a felhasználónevet, a jelszót
valamint a regisztrációhoz szükséges e-mail címet,
és miután elfogadtad a szerződési feltételeket,
kattints a „Mehet” gombra.
A regisztrációt követően máris használhatod
a Spotify Premium zeneszolgáltatást!

Amennyiben valamelyik Music díjcsomag már aktív az előfizetéseden, akkor a belépést követően
a „Beállítom a Spotify-t” gombra kattintva tudsz tovább lépni.

2. TEENDŐK A MUSIC OPCIÓ ESETÉN
A Spotify Premium zeneszolgáltatás használatához össze kell rendelni a mobil előfizetésed a Spotify
felhasználói fiókoddal (amely lehet új vagy korábban létrehozott is). A Music opció a Telekom online
önkiszolgáló felületén az „Előfizetések testreszabása” menün belül, a „Zene és multimédia”
kategóriában található meg. Itt a „Megrendelem” gombra kell kattintanod.

(Amennyiben a Music opció már aktív az előfizetéseden, akkor a belépést követően a „Beállítom
a Spotify-t” gombra kattintva tudsz tovább lépni.)
Következő lépésként kell kiválasztanod azt, hogy rendelkezel-e már Spotify felhasználói fiókkal vagy sem:

a) nem rendelkezel még Spotify felhasználói fiókkal
Amennyiben még nem rendelkezel Spotify felhasználói fiókkal, kattints az alábbi lehetőségek közül
a „Nincs” gombra.

A megrendelés véglegesítését követően kattints
a „Létrehozom a Spotify felhasználónevem”
gombra.

Add meg a felhasználónevet, a jelszót valamint
a regisztrációhoz szükséges e-mail címet,
és miután elfogadtad a szerződési feltételeket,
kattints a „Mehet” gombra:
A regisztrációt követően máris használhatod
a Spotify Premium zeneszolgáltatást!

b) meglévő Spotify felhasználói fiók esetén
Amennyiben rendelkezel Spotify felhasználói fiókkal, kattints az alábbi lehetőségek közül a „Van” gombra,
majd jelentkezz be a Spotify felhasználói fiókodba (az oldal átirányít a Spotify AB weboldalára):

Ezt követően kattints a „Bejelentkezés a Spotifyba” gombra:

Az alkalmazáson belül válaszd
a „Bejelentkezés a Spotifyba”
lehetőséget:

Amennyiben sikeresen
bejelentkeztél, kapcsold össze
a Magyar Telekom szolgáltatását
a Spotify felhasználói fiókoddal!

Ehhez kattints az
„Engedélyezés” gombra!

Az összerendelést követően a rendszer automatikusan visszairányít a Telekom online önkiszolgáló felületére,
ahol befejezheted a megrendelést!

Ezt követően máris használhatod a Spotify Premium zeneszolgáltatást.

További kérdés esetén keresd fel a www.telekom.hu/zene weboldalunkat
vagy hívd telefonos ügyfélszolgálatunkat a 1430-as számon.

