
A szórólapban szereplô ajánlatok T-Home kedvezménnyel, a kedvezményrendszer egyéb feltételei szerint 2010. augusztus 1-tôl visszavonásig érvénye-
sek T-Home lakossági elôfizetôk számára a Magyar Telekom Nyrt. meghatározott szolgáltatási területén belül, mûszaki felméréstôl függôen, 1 év hûség-
nyilatkozattal. A Kábelnet szolgáltatások esetén a havi 350 GB letöltött adatforgalmat elérô elôfizetôknél a Magyar Telekom Nyrt. fenntartja a jogot, 
hogy az elôfizetô internet-hozzáférésének sávszélességét az adott hónap fennmaradó részében 128 kbit/s-ra korlátozza. Az árak az áfát tartalmazzák. 
Az ajánlat nem teljes körû, részletek és szerzôdéskötési feltételek, illetve a kedvezmények igénybevételeinek feltételei: 1412, www.t-home.hu, T-Pontok, 
T-Partner üzletek.

www.t-home.hu

 Széles csatornakínálat kiváló kép- és hangminôségben
 Forgalomfüggetlen, gyors internet
 Kedvezményes telefon

TV, internet és telefon  
együtt jobban megéri!

TV + internet + telefon együtt

havi díjért, T-Home kedvezménnyel,  
1 év hûségidôvel! Belépési díj: 2990 Ft

8000 Ft

További információ:
www.t-home.hu
e-mail: info@t-home.hu
ügyfélszolgálat:1412PT
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T-Pontok
Nyíregyháza Korzó T-Pont, 4400 Nyíregyháza, Jóka Nagy Imre tér 1.
Nyíregyháza T-Pont 1, 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 10.

T-Partner üzletek
Nyírmobil-East Ker. és Szolg. Kft., 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 8/a
Telemobil 96 Kft., 4400  Nyíregyháza, Kosbor utca 1. 
Nyírmobil-East Ker. és Szolg. Kft., 4600  Kisvárda, Csillag utca 9–11.
Can-Tel east Kft., 4700 Mátészalka, Kálvin tér 7. 
Szatmár-Tel Bt. (Tesco), 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 1/a

Keresd az otthonodhoz legközelebb esô üzleteinket!

Keresd értékesítôinket!

Analóg Kábel TV csatornakiosztás

1. m1 
2. Helyi TV 
3. Duna TV 
4. RTL Klub 
5. tv2 
6. Life Network 
7. m2 
8. Ozone Network 
9. Eurosport 
10. Hálózat TV 

11. ATV 
12. Sport1  
13. Viasat3  
14. SAT 1  
15. RTL  
16. Hír TV  
17. CNN International
18. VIVA  
19. TV6  
20. TV5  

21. Travel Channel  
22. Discovery Channel 
23. Comedy Central  
24. Zone Romantica/ 
 Blue Hustler*  
25. Sport Klub  
26. Minimax  
27. Spektrum  
28. Cartoon Network/ 
 TCM  
29. National
 Geographic
 Channel  

30. MTV Hungary  
31. Hallmark  
32. Zone Club  
33. COOL  
34. Disney Channel  
35. Sport2  
36. film+  
37. ECHO TV  
38. TV Paprika  
39. Eurosport2  
40. BBC   
 Entertainment  
41. deko  

1. mr1 - Kossuth rádió  
2. mr2 - Petôfi rádió  

3. mr3 - Bartók rádió 

Érvényes: 2010. augusztus 1-tôl visszavonásig.   
   
A csatornakiosztás és az elôfizetési díjak – Általános Szerzôdési 
Feltételeknek megfelelôen történô – változtatásának jogát a szolgáltató 
fenntartja.

* Az adott programcsomag a kiskorúakra ártalmas tartalmat hordoz, és 
az elôfizetô az adott programcsomagra történô elôfizetéssel hozzájárul 
a felnôtt tartalomhoz való hozzáféréshez. A felnôtt mûsor mûsorideje 
23.00 és 05.00 óra között fogható. 

Alap csomag

Start csomag



Válaszd a leginkább hozzád illô szolgáltatáscsomagunkat!

Ajánlatunk neked szól, ha egy, a legszükségesebb magyar 
nyelvû közszolgálati és kereskedelmi csatornákat 
tartalmazó TV-elôfizetésre vágysz, ritkán vagy keveset 
internetezel, és fontos számodra, hogy kedvezô 
percdíjakkal telefonálhass bármely napszakban.

Analóg Kábel TV Start csomag
 20 TV-csatorna
 Kiváló kép- és hangminôség
 Egy idôben akár több televíziókészüléken keresztül is elérhetô

Kábelnet Kezdô internet
Ha még csak ismerkedsz az internettel, és többnyire 
böngészésre, levelezésre és információgyûjtésre használod.
Sebesség: maximális letöltési sebesség / garantált letöltési 
sebesség: 5 Mbit/sec / 500 kbit/sec
maximális feltöltési sebesség / garantált feltöltési sebesség: 
500 kbit/sec / 192 kbit/sec
A havi díjban foglalt adatforgalom:   
1 GB, túllépési díj: 990 Ft/GB, amelyet a valós letöltött 
adatmennyiség arányában számlázunk.
Postafiók:  5 db e-mail postafiók egyenként 2 GB tárhellyel

Kábeltelefon Alap csomag
Kedvezô havidíj, alacsony percdíjak

Ajánlatunk neked szól, ha a család minden tagját 
szórakoztató TV-elôfizetést szeretnél, gyakran és sokat 
internetezel, és fontos számodra, hogy kedvezô 
percdíjakkal telefonálhass bármely napszakban.

Analóg Kábel TV Alap csomag
 41 TV-csatorna
 Kiváló kép- és hangminôség
 Egy idôben akár több televíziókészüléken keresztül is elérhetô

Kábelnet Alap internet
Ha naponta internetezel, vagy nem csak te használod a netet, 
hanem a család többi tagja is. Ha a kapcsolattartáson, 
böngészésen és információkeresésen kívül több mindenre 
használjátok a netet, például képek letöltésére vagy online 
zenehallgatásra. 
Adatforgalomtól független havi díjú internet
Sebesség: maximális letöltési sebesség / garantált letöltési 
sebesség: 5 Mbit/sec / 500 kbit/sec
maximális feltöltési sebesség / garantált feltöltési sebesség: 
500 kbit/sec / 192 kbit/sec
Postafiók: 5 db e-mail postafiók egyenként 2 GB tárhellyel

Kábeltelefon Alap csomag
Kedvezô havidíj, alacsony percdíjak

Lakóhelyed az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának pályázatán nyert települések közé 
tartozik. Ennek köszönhetôen a Magyar Telekom szélessávú kábelhálózatot épített ki, így már te is élvezheted a telekommuniká-
ciós szolgáltatásaink nyújtotta határtalan élményt.

Új hálózatunk az alábbi településeken vált elérhetôvé: Bátorliget, Nyírderzs, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly,
Eperjeske, Jéke, Mezôladány, Nyírlövô, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszamogyorós, Újdombrád, Újkenéz

TV, internet, telefon
Még több szórakozás otthon!
Új kábelhálózatunkon nemcsak szélessávú internetet, hanem sokcsatornás TV-elôfizetést és minôségi 
telefonszolgáltatást is nyújtunk! Válassz több szolgáltatást és nagyobb kedvezményben részesülhetsz: amennyiben 
két szolgáltatásunkat együtt választod dupla, ha hármat, akkor tripla kedvezményben részesülhetsz a T-Home 
kedvezményrendszer feltételei szerint!

TV + internet + telefon együtt

havi díjért, T-Home kedvezménnyel,  
1 év hûségidôvel! Belépési díj: 2990 Ft

5875 Ft
TV + internet + telefon együtt

havi díjért, T-Home kedvezménnyel,  
1 év hûségidôvel! Belépési díj: 2990 Ft

8000 Ft

Ajánlatunk neked szól, ha a család minden tagját 
szórakoztató TV- és internet-elôfizetést szeretnél, 
valamint fontos számodra, hogy akár 0 Ft-os percdíjjal 
telefonálhass bármely napszakban a kedvezmények 
erejéig.

Analóg Kábel TV Alap csomag
 41 TV-csatorna
 Kiváló kép- és hangminôség
 Egy idôben akár több televíziókészüléken keresztül is elérhetô

Kábelnet Családi internet
Ha mindennap intenzíven használjátok az internetet, jelentôs 
adatforgalommal járó tevékenységeket is végeztek, és ezért 
különösen fontos számotokra a nagy sebességû kapcsolat.
Adatforgalomtól független havi díjú internet
Sebesség: maximális letöltési sebesség / garantált letöltési 
sebesség: 15 Mbit/sec / 1500 kbit/sec
maximális feltöltési sebesség / garantált feltöltési sebesség: 
1024 kbit/sec / 400 kbit/sec
Postafiók: 5 db e-mail postafiók egyenként 2 GB tárhellyel

Kábeltelefon Favorit Extra csomag
0 Ft-os percdíj egész nap, hétvégén és hétköznap egyaránt 
helyi és helyközi I. vezetékes irányba havi 100 óra és híváson-
ként 60 perc erejéig.

Plusz két praktikus kombináció, ha csak TV- és 
telefonelôfizetést szeretnél:

TV + internet + telefon együtt

havi díjért, T-Home kedvezménnyel,  
1 év hûségidôvel! Belépési díj: 2990 Ft

11 500 Ft

Válaszd mellé kiegészítésül 
a Favorit Extra belföldi opciót, 
és hívj 0 Ft-os percdíjjal minden normál díjazású bel-
földi, földrajzi vezetékes számot havi 100 óra erejéig. 
A Favorit Extra belföldi opció bruttó 690 Ft-os havi 
díjon érhetô el. A kedvezmények csak beszédforga-
lomra vehetôek igénybe.

Sôt, arany vagy platina szintû ügyfelünkként a belföldi 
opció havi díjából további 10%, illetve 20% kedvez-
ményben is részesülhetsz. A Kapcsolat Programról, 
illetve az igénybe vehetô kedvezményeinkrôl további 
információ a www.t-home.hu oldalon található.

Favorit  
Extra 
belföldi opció

Kapcsolódj be te is az internet világába! 

3075 Ft

Kábel TV Start csomag  
és Kábeltelefon Alap 
csomag együtt 

havi díjért T-Home kedvezménnyel,
1 év hûségidôvel. Belépési díj: 2990 Ft

Pénztárca-

kímélô

ajánlat!

6950 Ft

Kábel TV Alap csomag és  
Kábeltelefon Favorit Extra 
csomag együtt 

havi díjért T-Home kedvezménnyel,
1 év hûségidôvel. Belépési díj: 2990 Ft

A család

minden

tagjának!


