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A T-Home és a T-Mobile közös hírlevele

15,6"

Internetezzen otthon és útközben is!
Notebook ajánlat T-Home és T-Mobile internethez
HP 650 notebook
15,6" kijelző, Intel® HD grafikus rendszer
Intel® Celeron® B820 (1,70 GHz) kétmagos processzor
4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Windows® 7 Home Premium 64 operációs rendszer
Beépített VGA webkamera
Ralink 802.11b/g/n (1×1)
T-Home és T-Mobile internet mellé:

79 900 Ft

egy összegben vagy 24 940 Ft kezdőrészlet + 24 × 2290 Ft havi kamatmentes részlet.

T-Home: Új vagy meglévő Családi, Extra vagy Super internet csomagra vállalt 2 év hűséggel, részletfizetés esetén legalább
6 hónapja T-Home előfizetők részére.
T-Mobile: Arany vagy Platina kedvezményjogosultsági szintű, új és lejárt hűségidejű előfizetőknek, az előfizetésre és az
Aranytárskártya RelaxNet L mobilinternet-csomagra vállalt 2 év hűségidővel. Mobil előleg befizetése szükséges.
A notebook eltérő díjazás mellett más díjcsomagokkal is megvásárolható.

Az ajánlatokkal kapcsolatos további információk a kiadvány hátoldalán találhatóak meg.
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Kedves Ügyfelünk!

Váltson T-Home Interaktív TV-re!

A Magyar Telekom megújult hírlevelének első számát tartja a kezében. Új kiadványunkkal
szeretnénk folyamatosan tájékoztatni Önt az aktuális T-Home és T-Mobile ajánlatokról
egyaránt. Reméljük, hogy hírlevelünk hasznos információkkal szolgál majd és segít az
Önnek legmegfelelőbb Magyar Telekom ajánlatok, szolgáltatások megtalálásában!

Néhány érv a számtalan közül, hogy miért érdemes
Interaktív TV-re váltania:
Digitális kép- és hangminőség
Naprakész elektronikus műsorújság
Saját videotéka több száz mozifilmmel (díjmentes és kölcsönzési
díjas műsorokkal)
Interaktív alkalmazások: horoszkóp, árfolyamok, webrádió,
hírek, Facebook
Megállítható, visszatekerhető és fel is vehető az élő adás
(csak Prémium opcióval)




Üdvözlettel,
Magyar Telekom

Netezzen és olvassa
kedvenc újságait online a Digitalstand oldalán!

Moziszerda az Interaktív TV
Videotékájában!
k
Sikerfilme
Válasszon T-Mobile vagy T-Home hűségidős internet-előfizetése mellé egy digitális magazin előfizetést díjmentesen!

57 TV-csatorna

Ha új vagy meglévő, T-Home vagy
T-Mobile internet-előfizetésére most új,
legalább egy éves hűséget vállal, egy
ajándék virtuális kupont küldünk, amellyel
az alábbi magazinok előfizetései közül választhat egyet a Digitalstand weboldalán.
Autó-Motor – 6 havi előfizetés
Geo – 3 havi előfizetés
Képmás – 6 havi előfizetés
Kiskegyed – 3 havi előfizetés
Magyar Konyha – 6 havi előfizetés
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Telekom Kapcsolat Program kedvezmények
Itt az iskolaszezon, vásároljon kedvezményesen Kapcsolat kártyájával!
15% kedvezmény a Pátriánál!
Kapcsolat kártyája felmutatásával a Pátria 22 szaküzletében
– Budapesten 8, vidéken 14 helyen – vásárolhatja meg
kedvezményesen az iskolakezdéshez szükséges kellékeket!

Újtner
par

Kapcsolat kártyával családi program kedvezmények az ősz első napjaiban is!
7 kalandpark, 5 élményfürdő, 3 állatkert, 3 játszóház várja Kapcsolat vagy Kapcsolat Fun
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kártyájával 12–15% kedvezménnyel. Vigye magával kártyáját családi programjaira!
Az ajánlatokkal kapcsolatos további információk a kiadvány hátoldalán találhatóak meg.

Szerda? Akkor mozi! Szerda esténként
19.00 és 23.00 óra között akciós, 450 Ft-os
áron kölcsönözhet mozifilmet a Videotékából.
Válassza ki kedvenc filmjét és élvezze
a moziélményt otthonában!

3700 Ft

Dallas az

havi díjjal
Interaktív TV Családi csomagban,
T-Home internet és telefon mellé,
új előfizetőknek, 2 év hűséggel,
T-Home kedvezménnyel.

A hangom
az azonosítóm!
Magyarországon
elsőként hanggal is
azonosíthatja magát a
1412-es és a 1430-as
telefonos ügyfélszolgálatunkon!
Mindössze annyi a teendője, hogy ügyféljelszava megadását követően a 1412-es,
vagy a 1430-as számon rögzíti hangmintáját, úgy, hogy az alábbi mondatot háromszor elismételi: „A hangom az azonosítóm,
ilyen egyszerű és kényelmes.” A későbbi
telefonos ügyintézéseknél a fenti mondat
egyszeri megismétlésekor a rendszer felismeri Önt. A hangazonosítás egyszeri díja
i4
99 Ft/hangminta.
Az első 20 ezer hangmin- Tipp
tát rögzítő ügyfélnek és
a Platina kedvezményjogosultsági
szinttel rendelkező előfizetőknek
a hangrögzítést díjmentesen
biztosítjuk.
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műsorán!

Nagy sikerrel tért vissza a képernyőre az Egyesült Államokban
a nyolcvanas évek kultsorozata, a Dallas. Augusztus 29-e óta
– az RTL Klub jóvoltából –, a magyar nézők is újra izgulhatnak
Jockey és Bobby Ewing gyermekeinek csatározása miatt.
Kellemes szórakozást kívánunk!

Okostelefon ajánlat

Számlabiztosítás

Huawei Ascend Y200
3,5" IPS LCD érintőkijelző
3,15 megapixeles kamera
 Beépített A-GPS-vevő,
Google Maps
Térképszoftver és navigáció
WLAN, Bluetooth, E-mail kliens

0 Ft

kezdőrészlettel
+ 24 × 890 Ft havi kamatmentes részletre.

Igényeljen
készülékbiztosítást
!
mobiljához

Mozaik S díjcsomaggal, új T-Mobile előfizetéssel,
az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.
Teljes ár: 21 360 Ft. Mobil előleg fizetése szükséges lehet.
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Tipp

Duplanet 400 kedvezmény telefonos netezéshez!
Vásároljon okostelefonjához új Mozaik díjcsomagot, vagy meglévő havidíjas díjcsomagja mellé aktiváljon
újonnan Go!Net adatdíjcsomagot és 400 Ft kedvezményt
adunk a Mozaik vagy a Go!Net havi díjából, ha T-Home
otthoni internetére 1 év hűséget vállal. A kedvezményt a
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vezetékes internet hűségidejének végéig biztosítjuk.

Váratlan munkanélküliség vagy tartós keresőképtelenség esetén sem kell lemondania a Telekom szolgáltatásairól. Biztosítsa
saját vagy az azonos állandó lakcímen élő közeli hozzátartozója
T-Home vagy T-Mobile számláit! Az UNION Biztosító a választott
csomagban megadott összeget téríti.
Alap csomag havi díja: 490 Ft. A számlák fedezeti összege
legfeljebb 6 hónapon át havi 10 000 Ft.
Extra csomag havi díja: 690 Ft. A számlák fedezeti összege
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legfeljebb 6 hónapon át havi 15 000 Ft.

Netezzen gondtalanul otthon és útközben is!
T-Home és T-Mobile internet csomagok kedvezményes havi díjjal

Online
kedvezmény!

Havi

Aranytárskártya RelaxNet L

8 GB

1050 Ft/hó!

mobilinternet-csomag két hónapig
4000 Ft-os havidíj-kedvezménnyel

A díjcsomagra vállalt 2 év hűséggel, új és lejárt hűségidejű
előfizetőknek. A csomag akción kívüli havi díja 5050 Ft.
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T-Home korlátlan otthoni internet
Rendeljen Családi, Extra vagy Super
internet csomagot online
és négy hónapig a havi díj csak

3880 Ft/hó!

Új előfizetőknek, 2 év hűséggel, T-Home TV és telefon mellé,
T-Home kedvezménnyel. Az akció utáni havi díjak: Családi csomag 4880 Ft, Extra csomag 6580 Ft, Super csomag 8680 Ft.

A havidíj-akció 2012. július 1-jétől 2012. szeptember 30-ig érvényes.

További információk
a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan
1 Notebook és Mobiltelefon ajánlat: A notebook és a mobilkészülék akció 2012. szeptember
1-jétől visszavonásig vagy a készletek erejéig érvényes, a Magyar Telekom szolgáltatási területein.
A készülékakciókban egy előfizető a kedvezményt legfeljebb egy alkalommal veheti igénybe,
maximum egy készülék erejéig. A notebook csak bizonyos T-Pontokban és T-Partner üzletekben,
valamint a www.t-home.hu és a www.t-mobile.hu oldalakon kapható. A készülékek bizonyos
alkalmazásainak letöltése és használata adatforgalmat generál. A készülékbiztosítást az ACE
European Group Ltd. nyújtja, a károk a Marsh Kft-n keresztül rendezhetők.
2 Digitalstand: A kiválasztott díjmentes magazin megtekintésének további feltétele a Digitalstand
oldalán történő regisztráció. Az akció 2012. szeptember 1-jétől november 30-ig, vagy visszavonásig tart. A kupon beváltására 2012. december 31-ig van lehetőség.
A választható kiadványok listája változhat. Az aktuális kiadványlista és az azokhoz tartozó akciós
előfizetési idő a www.digitalstand.hu/telekom_akcio oldalon található meg. További részletes
feltételek a www.t-mobile.hu és www.t-home.hu oldalon.
3 Telekom Kapcsolat Program kedvezmények: A Pátria 15%-os kedvezménye 2012. június 13.
és szeptember 30. között él. A Pátria kedvezmény más akciókkal együtt, valamint online vásárlás
esetén nem vehető igénybe. Nem vehető igénybe az alábbi márka-, illetve termékcsoportokra
sem: Budmil, Ecomark, Nike, nyomtatványok, számítástechnikai kellékanyagok, Whitebox, egyedi

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

Kiadja a Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

áras termékek.A Telekom Kapcsolat Program kedvezményekről és a részletes feltételekről bővebb
információk a www.t-home.hu és a www.t-mobile.hu hűségprogram menüpontban találhatóak.
4 A hangom az azonosítóm!: Egy T-Mobile hívószámhoz és egy Magyar Telekom ügyfél azonosítóhoz maximum 5 darab hangminta tárolható.
5 Duplanet: A Duplanet kedvezmények T-Home DSL Start, DSL/Kábelnet/Optinet Alap, DSL/
Kábelnet/Optinet Családi, DSL/Kábelnet/Optinet Extra, Kábelnet/Optinet Super és Kábelnet/
Optinet Maximum otthoni internet csomagokra vehető igénybe. A Duplanet 400 2012. szeptember
1-jétől visszavonásig vagy legkésőbb 2013. március 31-ig vehető igénybe. A Duplanet 400 és az
aktuális Go!Net promóció nem zárják ki egymást. A Duplanet 25 és 400 kedvezmények egymással
kizáróak. A Mozaik díjcsomag mellé igénybevett Go!Net adatdíjcsomag esetében a 400 Ft havidíjkedvezmény csak egyszeresen jár. A Go!Net adatdíjcsomag nem vehető igénybe MédiaMánia
illetve ikon díjcsomagok mellett.
6 Moziszerda az Interaktív TV Videotékában!: Az akcióban az eredetileg 499 Ft-os és 599 Ft-os
filmek kölcsönözhetők ki 450 Ft-os díjon. Az ajánlatot T-Home Interaktív TV-előfizetéssel rendelkező ügyfelek vehetik igénybe.
7 Számlabiztosítás: A biztosítás havi díja a havi számláján fog megjelenni. A tájékoztatás nem
minősül ajánlatnak, a biztosítási szolgáltatás részletes szabályait és a kizárásokat, mentesülési
okokat a biztosítási feltételek tartalmazzák. További feltételek: www.t-home.hu
8 Aranytárskártya RelaxNet L mobilinternet-díjcsomag: Az Aranytárskártya RelaxNet L mobilinternet-díjcsomagot a Telekom Kapcsolat Programban Arany vagy Platina kedvezményjogosultsági
szinttel rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe, a Telekom Kapcsolat Program szabályzatában
foglaltak szerint.

Megrendelés, részletek és szerződéses feltételek:
www.t-home.hu, www.t-mobile.hu
T-Pontok és T-Partner üzletek
Tel.: 1412, 1430, 1/265-9210

A Magyar Telekom Nyrt. a felmerülő esetleges elírásokért és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

