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A T-Home és a T-Mobile közös hírlevele
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49 900 Ft helyett egy összegben
vagy részletfizetéssel 3990 Ft kezdőrészlet + 9 × 3990 Ft-os kamatmentes havi részlet.
Mozaik XXL díjcsomaggal, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel.
A kedvezmény Arany vagy Platina szintű, lejárt hűségidejű T-Mobile előfizetéshez vagy T-Home előfizetőként új T-Mobile előfizetéssel vehető igénybe. A készülékakcióban szereplő további készülékek:
Nokia Lumia 610, Alcatel OT-995, Samsung Galaxy Ace VE, HTC One S.

Mindig élmény kicsit többet kapni,
mint amire számítunk
A Telekom Kapcsolat Programban 5–20% kedvezmény országszerte több mint 200 kártya-elfogadóhelyen. Kapcsolat vagy
Kapcsolat Fun kártyájával partnereinknél országszerte kedvezményeket vehet igénybe. Használja ki a kedvezményeket akár
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T-Home, akár T-Mobile ügyfelünk! Kiemelt partnereink:

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Már több, mint 7 millióan használják minőségi
szolgáltatásainkat és megbízható hálózatunkat.
Újdonság! Moziaréna
– vigye magával a saját moziját!
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közös
ajánlat

,
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a minőség
!
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Már nemcsak a tévéképernyőn, hanem a Moziaréna szolgáltatással arra alkalmas
notebookon, táblagépen és okostelefonon is nézheti a legjobb mozifilmeket, ha már
van T-Home Interaktív TV-előfizetése. Regisztráljon számítógépén és töltse le legalább
Android 3.0 operációs rendszerű táblagépére, vagy okostelefonjára az alkalmazást, így
amennyiben a filmet a Moziaréna portálon kikölcsönözte, akár otthonától távol is mozit
varázsolhat magának.
A Moziaréna alkalmazással:
szinkronizált friss mozifilmeket
és klasszikusokat kölcsönözhet,
kiváló kép- és hangminőségben,
jogtisztán,
a nap 24 órájában.

Tipp
Regisztráljon a www.moziarena.hu-n,
és próbálja ki a szolgáltatást díjmentesen!
Kölcsönözzön filmet a Moziaréna folyamatosan frissülő díjmentes tartalmai közül! Az akció
2012. október 17-től december 6-ig tart.

A szolgáltatás igénybevételéhez aktív T-Home Interaktív TV-előfizetés (IPTV vagy Interaktív Sat TV),
internetkapcsolat, a szolgáltatás igénybevételére alkalmas mobilkészülék, valamint előzetes regisztráció szükséges, a www.moziarena.hu weboldalon, ahol a filmkölcsönzés is kezdeményezhető.
A mobilalkalmazásokban csak a Moziaréna portálon keresztül kölcsönzött tartalmak lejátszása
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lehetséges.

Élvezze a T-Home interaktív tévézés
teljes élményét Full HD tévékészüléken!

Samsung Full HD SMART LED TV
UE32EH5300 – 82 cm-es TV-készülék

0 Ft

Minden
egy helyen
a minőségi
!
tévézéshez

kezdőrészlet + 24 × 5200 Ft-os kamatmentes havi részlet

T-Home Interaktív TV-előfizetés mellé, meghatározott Interaktív TV-csomagokkal, 2 év hűségidővel, legalább 6 hónapja Magyar Telekom-előfizetők számára. Egy összegben: 124 800 Ft. i 3
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

HBO kódolatlan nap
+ havidíj-akció!
Nézze kódolatlanul az HBO és az
HBO HD csatornáit 2012. október 22-én!
Ezen a napon kerül bemutatásra az
HBO új, saját gyártású napi filmsorozata
a Terápia. Ha kedvet kapott az HBO műsoraihoz, rendelje meg HBO minicsomag
jainkat most havidíj-kedvezménnyel!
Az HBO MaxPak (5 mozicsatorna +
Interaktív TV-előfizetéssel korlátlan használatú videótár) akciós díja 1190 Ft az
első 2 hónapban, az HBO Pak csomag
(3 mozicsatorna) havi díja 2 hónapig csak
990 Ft, új előfizetőknek, 1 év hűségidővel. A csomagok havi díjai a 3. hónaptól:
HBO Pak 2300 Ft, HBO MaxPak 2800 Ft.
A havidíj-akció 2012. szeptember 1-jétől
visszavonásig érvényes.

Szolgáltatásaink mellé a legmodernebb
készülékek közül választhat!

zolMinőségi s
hoz
gáltatások

minőségi
!
készülékek

Sony
Vaio
S13

notebook

Intel® Core™ i3-2350M (két magos 2,3 GHz, 3 MB L3 gyorsító tár)
4 GB DDR3 SDRAM (1 × 4 GB, 1333 MHz), SATA 500 GB (5400 rpm)
Webkamera, Wifi, Windows 7 Home Premium 64 bit

54 940 Ft

kezdőrészlet + 24 × 5415 Ft-os kamatmentes havi részlet

T-Home: Új vagy meglévő Maximum internet-csomagra vállalt 2 év hűségidővel, részletfizetés
esetén legalább 6 hónapja T-Home előfizetők részére. Egy összegben: 184 900 Ft.
T-Mobile: Net&Roll M mobilinternet-díjcsomaggal, új előfizetéssel, az előfizetésre és
a Net&Roll M díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel. Mobil előleg fizetése szükséges.
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Sony Xperia go okostelefon
3,5" kapacitív érintőkijelző
5 megapixeles, autófókuszos kamera
Beépített A-GPS-vevő, Google Maps navigáció
WLAN, Bluetooth, E-mail kliens

2490 Ft

7" LCD kijelző, két magos 1 GHz
3 MP hátoldali kamera
WiFi
4000 mAh Li-ion akkumulátor

9900 Ft
T-Home: Új vagy meglévő Maximum internet-csomagra vállalt 2 év hűségidővel. i 4

Böngészéshez,
levelezéshez rendeljen
Tipp
100 MB‑os Go!Net M
adatdíjcsomagot okostelefonjához!
Ha újonnan aktiválja hang-előfizetése mellé, az aktiválás hónapjában
és az azt követő 2 hónapban mindössze 90 Ft a havi díj. Aktiváláshoz
küldje a +GONETM szövegű SMS-t
a 1430-as számra!

Igényeljen
készülékbiztosítást
!
mobiljához

kezdőrészlet + 9 × 2490 Ft-os

kamatmentes havi részlet. Egy összegben: 24 900 Ft
Mozaik L díjcsomaggal, új előfizetéssel, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel. Mobil előleg fizetése szükséges.

Samsung Galaxy
TAB2 7.0 WIFI táblagép

A Go!Net nem igényelhető MédiaMánia
és T-Mobile ikon díjcsomagok mellé. i 5
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Számoljon az
A Telekom Kapcsolat Programmal valamennyi
X-Faktor tehetségeivel! ügyfelünknek kedvezményeket kínálunk
2010 óta az X-Faktorban
feltűnt énekesekkel számolni kell! A két győztes, Vastag Csaba és
Kocsis Tibor mellett több énekes is platina- és aranylemezekkel, illetve teltházas
fellépésekkel büszkélkedhet. Szeptember
1-jén elindult a népszerű tehetségkutató
legújabb, harmadik évada. A rendkívül sikeres show műsorvezetője, és a mentorok
maradtak, minden más újdonság.
Kellemes szórakozást kívánunk!

Új

par tner

15% kedvezmény a
napijegyekből Telekom
Kapcsolat kártyával,
már a Bükfürdő Gyógyés Élménycentrumban
is, október 1-jétől!

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Értékeljük
a hűségét!

4G/LTE

Válassza a T-Mobile mobilinternetet!

Net&Roll M

Ha megbízható hálózaton, jó minőségű mobilinternet-elérést szeretne.
Ha a mobilinternet-csomagok széles választékából akar választani.
Döntsön a
Ha a Magyarországon elsőként bevezetett a 4G/LTE technológián
minőségi
szeretne még gyorsabban mobilinternetezni.
hálózat

Net&Roll és RelaxNet mobilinternet-csomagok
most három hónapig 3000 Ft-os havidíj-kedvezménnyel!

mellett!

A díjcsomagra vállalt 2 év hűséggel, új és lejárt hűségidejű előfizetőknek. A havidíj-akció
2012. október 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb 2012. december 31-ig érvényes. A havidíj-kedvezmény a választott mobilinternet-csomag havi díjának mértékéig érvényesül. i 6

További információk
a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan
1 Telekom Kapcsolat Program ajánlatok: A készülékajánlatok 2012. október 1-jétől visszavonásig,
vagy a készlet erejéig érvényesek. A kedvezmény a mindenkori Mozaik akciós készülék árlistában
meghatározott akciós készülékárakból érvényesíthető. Mobil előleg befizetése szükséges lehet.
A készülékakcióban egy előfizető a kedvezményt egy alkalommal veheti igénybe maximum egy
készülék erejéig. Ha a készülék ára nem éri el a kedvezmény szintjét, akkor a készülékár erejéig
vehető igénybe a kedvezmény. A készülékek minden T-Pontban, de csak bizonyos T-Partner üzletekben, valamint a T-Mobile webshop-ban érhetőek el. A készülékek bizonyos alkalmazásaihoz
mobilinternet-szolgáltatás igénybevétele szükséges, azok letöltése és használata adatforgalmat
generál. A Telekom Kapcsolat Programban a Magyar Telekom Nyrt. előfizetői vehetnek részt.
A részvétel nem kötelező. A Telekom Kapcsolat Programra vonatkozóan a programszabályzatban
leírtak a meghatározóak. T-Home ügyfeleknek a vásárlás során a kedvezmény igénybevételéhez
nyilatkozniuk kell a T-Home és a T-Mobile szolgáltatásaiknak a Telekom Kapcsolat Programban
történő egységes kezeléséről. A Telekom Kapcsolat Program kedvezményeiről és a részletes
feltételekről bővebb információk a www.t-home.hu és a www.t-mobile.hu, Hűségprogram menüpontjában találhatóak.
2 Moziaréna alkalmazás: A kölcsönzési díjat utólag a T-Home TV-előfizetése számlájával együtt
egyenlítheti ki. Az alkalmazásban történő filmlejátszás folyamatos szélessávú internetkapcsolatot
igényel, amelynek minimuma: 0,6 Mb/s. A Moziaréna alkalmazás letöltése és használata adatforgalmat generál. Egy 90 perces film megtekintése kb. 2 GB letöltési adatforgalommal jár.
A mobilinterneten keresztüli használat csak belföldi mobilinternet-előfizetéssel, kizárólag belföldön valósulhat meg. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek, technikai és egyéb feltételek:
www.moziarena.hu

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

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

hálózat is
elérhető!

mobilinternet-csomag
Havi 16 GB most
3 hónapig csak

3990 Ft/hó!
Új és lejárt hűségidejű előfizetőknek,
a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel.
A díjcsomag akció utáni havi díja 6990 Ft.

3 TV-készülék akció: A részletfizetési konstrukció kizárólag azon egyéni ügyfelek részére érvényes,
akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Csak
T-Mobile előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek akkor biztosítjuk a részletfizetést, ha Arany illetve
Platina kártyával rendelkeznek. A TV-készülék részletfizetési konstrukcióban IPTV Koktél csomag
mellé nem rendelhető. Azon egyéni ügyfelek, akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg, illetve
nem vállalnak 2 év hűségidőt, kizárólag teljes áron vásárolhatják meg a TV-készüléket. Az akcióban egy előfizető egy TV-szolgáltatáshoz csak egy darab TV-készüléket vásárolhat. Az akció 2012.
október 1-jétől visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényes.
4 Notebook, táblagép és mobiltelefon ajánlat: A notebook, a táblagép és a mobiltelefon ajánlat
2012. október 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A készülékek bizonyos
alkalmazásainak letöltése és használata adatforgalmat generál. A készülékakciókban egy előfizető a kedvezményt legfeljebb egy alkalommal veheti igénybe, maximum egy készülék erejéig.
A Samsung Galaxy TAB2 7.0 WIFI táblagép minden T-Pontban, de csak bizonyos T-Partner
üzletekben, valamint a T-Home webshopban érhető el. A Sony Vaio notebook kizárólag a T-Home
és a T-Mobile webshopban vásárolható meg. A készülékbiztosítást az ACE European Group Ltd.
nyújtja, a károk a Marsh Kft-n keresztül rendezhetők.
5 Go!Net: A havidíj-akció 2012. január 1-jétől december 31-ig, vagy visszavonásig érvényes. Kedvezményes időszak: a szolgáltatás bekapcsolásának hónapja és az azt követő két naptári hónap.
A Go!Net M csomag havi díja az akciós időszak után 1000 Ft. A havidíj-kedvezmény a választott
mobilinternet-csomag havi díjának mértékéig érvényesül. Meglévő hangelőfizetés esetén a havidíj-kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a bekapcsolást megelőző 3 hónapban nem volt Go!Net
adat-díjcsomag aktiválás a szerződésen. A bennefoglalt adatmennyiség felhasználását követően,
túlforgalmazási díj nélkül legfeljebb 32 kbit/s fel-, és letöltési sebességgel lehet tovább mobilinternetezni a fordulónapig.
6 4G/LTE hálózat: Az LTE 1800 hálózat kizárólag 4G/LTE-képes eszközzel vehető igénybe
a lefedettségi területen belül. További részletek, a 4G/LTE-képes eszközök listája, valamint a
lefedettségi térkép: www.t-mobile.hu/4G.

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.

