Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Magyar Telekom műholdas televíziós szolgáltatást indít
Budapest – 2008. november 24. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg:
NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy T-Home
Sat TV márkanéven országosan elérhető műholdas televíziós szolgáltatást indít.
A márkaváltás kampány részeként a Magyar Telekom a mai napon országosan elérhető műholdas televíziós
szolgáltatást indít T-Home Sat TV néven. A T-Home új műholdas műsorterjesztéssel nyújtott digitális televíziós (DVBS) szolgáltatása kedvezően árazott csomagokat és kedvezményeket, tematikus csomagokba foglalt további
csatornákat, prémium kép- és hangminőséget, valamint digitális műsorújságot kínál. A Magyar Telekom, kihasználva
egyedülálló helyzetét, hogy képes televíziós, internetes és telefonos szolgáltatást nyújtani otthon és bárhol,
Magyarország vezető triple play szolgáltatójaként kívánja pozícionálni magát. Az országosan elérhető műholdas
szolgáltatás bevezetését követően a Magyar Telekom három különböző platformon nyújt televíziós szolgáltatást:
kábel TV, IPTV, műholdas TV.
Jelenleg két T-Home Sat TV csomagra fizethetnek elő az ügyfelek: a 14 tévécsatornát tartalmazó Alapcsomagra és a
49 tévécsatornás Családi csomagra. A Családi csomag mellé további tematikus csomagokat is lehet választani.
Egyéves hűségidővel a T-Home Sat TV Alap csomag havi 1.490 forintba, a Családi csomag havi 2.990 forintba kerül,
ugyanakkor 2Play és 3Play szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jelentős kedvezményeket kínál a Magyar
Telekom.
Az új műholdas szolgáltatás elindításához szükséges beruházások nem érik el az 1 milliárd forintot az idén, így a
szolgáltatás elindítása nincs hatással a Magyar Telekom 2008. évre kitűzött CAPEX célkitűzésére.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak
(azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és
előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó
kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a
kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van,
amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek
között a 2007. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsdeés Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.

