
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

FULL HD SMART TV KÉSZÜLÉKEK  
CSALÁDI+HD DíjCSOMAG MELLÉ 
0 Ft kezdőrészlettel, 12 havi kamatmentes részletre, legalább 6 hónapja  
Telekom havidíjas előfizetők részére Családi+HD díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.
További feltételek: telekom.hu, illetve Telekom üzletek. i 1
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TELEkOM ViLágA
HD TV ÉS  
HD CSATORNáK,  
CSAk íGY LÁTOD 
HD MINŐSÉGBEN



OTTHONi iNTERNET AjáNLATUNK KEZDőKNEK HASZNOS TippEK

ONLiNE AKCió

E-KöNyV OLVASó

MEgÉRKEZETT  
A ‘TxTR BEAgLE 
E-KöNyV OLVASó!

hu.txtr.com
Regisztráljon a Telekom ‘txtr e-könyv áruházában, és válogas-
son kedvére a több mint 3000 magyar és közel 900 000 idegen 
nyelvű kínálatból és a hetente megújuló kedvezményekből! 

RENDELjEN ONLiNE OTTHONi SZOLgáLTATáST, ÉS 10 000 FT 
KEDVEZMÉNNyEL VáSáROLHAT Egy új OKOSTELEFONT! 

VágjON BELE AZ iNTERNETEZÉSBE  
AZ iNTERNET KEZDőKNEK CSOMAggAL!
INTERNET+ESZkÖZ+TÁMOGATÁS
A csomagban
 új, korlátlan otthoni internet-előfizetést,
 notebookot vagy táblagépet akár kamatmentes részletre és
 díjmentes informatikai támogatást kínálunk az első lépésekhez.

VáLASSZA A LENOVO S6000L TáBLAgÉpET  
KAMATMENTES RÉSZLETRE!

0 Ft kezdőrészlet + 24 × havi 2790 Ft (Teljes ár: 66 960 Ft)  
Legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek, új NetMánia otthoni  
internet csomaggal, 2 év hűségidővel. i 2

Új otthoni TV, internet vagy telefon előfize-
tés, hűségidővel történő online rendelése 
esetén 10 000 Ft értékű virtuális kupont 
biztosítunk: 
 a kupont okostelefon havidíjas konstrukció-

ban való vásárlásakor válthatja be,
 az összeg a készülék kezdőrészletére hasz-

nálható fel.

Az otthoni szolgáltatás létesülése után 
e-mailben küldjük ki az egyedi kuponkódot. 
Beváltás a Telekom WebShop kosár felületen, 
a kuponbeváltás pontnál lehetséges. Az akció 
időtartama: 2014. január 3-tól visszavonásig, 
de legkésőbb március 31-ig. i 3

 Az e-ink kijelző kíméli a szemet, és rendkívül kevés energiát fogyaszt. 
 5 könyv egyidejű tárolására alkalmas.
 ’txtr alkalmazással okostelefonnal vagy táblagéppel bluetooth-on 

keresztül szinkronizálható, amely nem generál adatforgalmat.
 Most két ajándék e-könyvvel.

KApCSOLAT pROgRAM

újDONSág

Új, kOMOLYZENEI  
TV CSATORNA:
CLASSiCA 

kimondottan klasszikus zenei csatorna Herbert von karajan alapításá-
ban, melynek kínálatában a Veronai Aréna, a Bécsi Filharmonikusok és 
a Palau de les Arts Reina élő koncertjei mellett rengeteg igazi klasszikus 
csendül fel a Metropolitan és a Milanói Scala repertoárjából is. 
A Classica csatorna Telekom TV előfizetőknek a Pulse minicsomag 
részeként és önálló prémium csatornaként is elérhető. i 6

iNTÉZZE ÜgyEiT 
DíjMENTESEN MOBiLON, 
USSD KóDDAL!
Telekom havidíjas mobil és Domino 
előfizetőink sorban állás nélkül, belföl-
dön és külföldön is díjmentesen intéz-
hetik ügyeiket mobiljukon. Díjcsomag 
és szolgáltatásai módosításához billen-
tyűzze be készülékébe a 111# hívás-
indító gombot, majd a menüben tele-
fonja (virtuális) billentyűi segítségével 
navigálhat. Az USSD kóddal elérhető 
ügyintézési lehetőségek teljes listáját a 
www.telekom.hu oldalunkon tekintheti 
meg, vagy olvassa be a QR kódot!10,1"

A-GPS
Google
térkép

5 MP

VáSáROLjON   
HONLApUNKON!

telekom.hu

10 000 FT KUpON

OkOSTELEFON  

VÁSÁRLÁSÁRA

Lakossági Arany 
és Platina kártyás 
Ügyfél részére 
a Telekom saját 
üzleteiben 

0 Ft 
kezdőrészlettel,  
+ 12 × havi 1660 Ft 
kamatmentes  
részletre,  
vagy listaáron 
egyösszegben  
19 920 Ft-ért. i 4

KApCSOLAT pROgRAM  
KEDVEZMÉNy MáR  
A COSTA KáVÉZóKBAN iS!
A kapcsolat program új partnere  
a Costa kávézólánc. Élvezze a helyben  
készített Costa italokat: kávét, forró  
csokit, teát 12% kedvezménnyel  
kapcsolat kártyája felmutatásával.     i 5

Tipp

Sokféle kedvezmény  
online vásárlásnál

Bármikor, sorban állás
nélkül vásárolhat

Ingyenesen kiszállítjuk
megrendelését

Biztonságos  
fizetés

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak. A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.



i    TOVáBBi iNFORMáCióK A KiADVáNyBAN SZEREpLő  
AjáNLATOKKAL KApCSOLATOSAN

1 HD TV: készülékajánlatunk 2014. január 2-ától visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes a Telekom szol-
gáltatási területein, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. Csak Telekom mobil előfizetéssel rendelkező 
ügyfelek a részletfizetést arany, illetve platina szint esetén vehetik igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag 
azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítési 
feltételeknek megfelelnek.

2 Otthoni internet ajánlat kezdőknek: Az ajánlat 2014. január 2-ától visszavonásig érvényes. A részletfizetést 
azon ügyfelek vehetik igénybe, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek 
megfelelnek. Csak Telekom mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany, illetve platina szint 
esetén vehetik igénybe. Az Internet kezdőknek csomag ára az internet-szolgáltatás havi díjától függően változhat. 
Az ajánlat 2014. január 2-ától visszavonásig, illetve a készletek erejéig érvényes. A díjmentes szakértői támogatás 
magában foglal 2 db 5-10 perces online vagy telefonos, és 1 db 90 perces helyszíni segítségnyújtást. A támogatás 
a csomag megrendelésétől számított 1 évig használható fel. Az egyéb hibaelhárító szolgáltatatás a mindenkori 
Szuperszerviz ÁVF szerint vehető igénybe.

3 Online akció:
 A kupon egyösszegű vásárláskor és részletfizetés esetén a kezdőrészletre is beváltható. Egy vásárlás alkalmával egy 

kuponkód használható fel. Amennyiben a kezdőrészlet nem éri el a 10 ezer Ft-ot, a fennmaradó összeget nem áll mó-
dunkban a további részletekbe beszámítani, a fennmaradó összeget kifizetni, vagy más vásárláshoz érvényesíteni.

 kapcsolat pontok beváltása a kuponbeváltás mellett nem lehetséges.
 Az akció új előfizetőknek a következő csomagok 1 vagy 2 éves hűségidővel történő megrendelése esetén 

érvényes: TV: Alap, Családi, Családi+HD csomagok, Internet: NetMánia S, M, L, XL, XXL csomagok, Telefon: 
Alap vagy Hoppá csomagok.

 Az akció meglévő előfizetés esetén az alábbi – a meglévőnél magasabb – csomagokra 1 vagy 2 éves hűségidő-
vel történő történő váltás esetén érvényes: TV: Családi, Családi+HD csomagok, Internet: NetMánia M, L, XL, XXL 
csomagok, Telefon: Hoppá csomagok. A kupont a szolgáltatás létesítése esetén, a létesítést követően küldjük.

 Az akció HBO Pak vagy MaxPak minicsomag 1 vagy 2 év hűségidővel történő megrendelése esetén is érvényes.
 Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes, és a kuponkód is csak online vásárlás esetén használható fel.
 A kupon 2014. május 31-éig váltható be honlapunkon bármelyik előfizetéses csomagban kapható okostelefonra.

4 Új e-könyv olvasó: Arany és platina szintű Telekom lakossági havidíjas mobil szolgáltatással rendelkező ügyfe-
lek részére. Arany és platina szintű, legalább 6 hónapja Telekom lakossági otthoni szolgáltatással rendelkező 
ügyfelek részére, akik rendelkeznek lakossági havidíjas mobil szolgáltatással is. Az ajánlat csak a Telekom saját 
üzleteiben érhető el 2014. január 15-étől visszavonásig.

5 Kapcsolat Program kedvezmény: A Telekom kapcsolat kártya kedvezmény csak a Costa kávézókban helyben 
készített Costa hideg és meleg italokra vonatkozik, más termékekre nem érvényesíthető. A kedvezmény igénybe-
vételéhez a kártyát előre, megrendeléskor kell felmutatni. A kedvezmény a Costa saját, illetve más kedvezményei-
vel, akcióival nem vonható össze. 

6 Új, Classica TV csatorna: A csatorna 2014. január 7-étől kerül be a kínálatba.
7 Domino akció: A készülékajánlat 2014. január 2-ától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, maximum egy ké-

szülék erejéig. A készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

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

Részletek és szerződéses feltételek: 
www.telekom.hu
Telekom üzletek
1412, 1430, 1/265-9210

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.

Új ÉV,  
Új ÉLMÉNYEk,
új OKOSTELEFONNAL

telekom.hu

5000 FT 
KEDVEZMÉNNyEL

Lg OpTiMUS L3 ii
 3,2"-es érintőkijelző
 szélessávú mobilinternet- és Wifi-kapcsolat

Domino Surf díjcsomaggal
24 990 Ft helyett

19 990 Ft i 7


