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A T-Home és a T-Mobile közös hírlevele

360° – minden, amivel
otthon érezheti magát a neten
Váltson nagyobb sebességre
az új NetMánia otthoni internet-csomagokkal!

Minőségi
hálózathoz
válasszon
minőségi t!
e
készülékek

Korlátlan adatforgalom minden csomagban.
NetMánia M otthoni internet-csomag – korlátlan, 20 Mbit/s letöltési sebesség,* 4690 Ft-os havi díj!
Széleskörű notebook és táblagép kínálat.
Wifi-képesség minden NetMánia csomagban, T-Home interaktív TV-előfizetés mellé.
Szakértői informatikai segítség a NetMánia L, XL, XXL csomagokhoz. i 1
* A NetMánia M otthoni
internet-csomag kínált
le-/feltöltési sebessége
20/1 Mbit/s, a garantált
le-/feltöltési sebessége
10/0,5 Mbit/s.

7"
15,6"

Samsung Galaxy Tab2 7.0 Wifi

Samsung Series 3 350V5C notebook

9990 Ft

29 940 Ft

kezdőrészlet + 24 × 1250 Ft-os

kezdőrészlet + 24 × 2915 Ft-os

kamatmentes havi részlet. (Teljes ár: 39 990 Ft)

kamatmentes havi részlet. (Teljes ár: 99 900 Ft)

NetMánia M internet-csomaggal 2 éves hűségidővel. A részletfizetést
legalább 6 hónapja Magyar Telekom-előfizetők vehetik igénybe. i 2

NetMánia M internet-csomaggal 2 éves hűségidővel. A részletfizetést
legalább 6 hónapja Magyar Telekom-előfizetők vehetik igénybe. i 2

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Mi a sikert ügyfeleink elégedettségében mérjük!
Ezért is vagyunk büszkék arra, hogy ügyfeleink véleménye alapján miénk Magyarország legjobb
személyes ügyfélszolgálata, valamint a telekommunikációs szektor legjobb telefonos ügyfélszolgálata. Továbbra is mindent megteszünk, hogy ügyfélkiszolgálásunk még jobb, még színvonalasabb
legyen. Köszönjük, hogy magasra értékeli a munkánkat!

Újdonság! Moziaréna
– A moziélmény elkísér!

T- Home,
T- Mobile
közös
ajánlat

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.

Tipp

A Moziaréna alkalmazással:
szinkronizált friss mozifilmeket
és klasszikusokat kölcsönözhet,
kiváló kép- és hangminőségben,
jogtisztán,
a nap 24 órájában.

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
i3
lehetséges.

Élje át a tévézés teljes élményét most akár
két hónapig csak 1990 Ft-os havi díjért!
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Most minden új, hűségidős T-Home Interaktív TV-előfizetés havi díja az első 
két hónapban 1990 Ft! Sőt, az első két hónapban egy szabadon választott minicsomagot, valamint a Videotékából kölcsönözhető mozifilmeket is adunk ajándékba!
A 3. hónaptól a hűségidő végéig érvényes havi díjak díjcsomagonként a www.t-home.hu
oldalon találhatóak. Ajánlatunk a TV-csomagra vállalt 2 év hűségidővel, valamint legalább
1 minicsomag (kivéve HBO Pak és HBO MaxPak minicsomagok) és 2 alkalmas Videotékaelőfizetés megrendelése esetén vehető igénybe. Az akció 2012. november 1-jétől visszavonái4
sig, de legkésőbb 2013. január 15-ig tart, IPTV Koktél csomagra nem vehető igénybe.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Onlizmnéney
kedve

Rendelje meg az
Interaktív TV-csomagokat
a www.t-home.hu-n és 2 hónapig
további 1000 Ft havidíj-kedvezményt kap 2 éves hűségidő
vállalása esetén.

Karácsonyi Telekom Kapcsolat Program ajánlat A fű zöld,
10% kedvezmény az ország első LEGO márkaüzletében Kapcsolat káraz RTL Kettő!
tyával! A budapesti Árkád bevásárlóközpontban található márkaüzlet az
– újdonság a T-Home
ország legnagyobb LEGO és DUPLO választékát, valamint különleges, csak
itt megvásárolható termékeket kínál.
csatornakínálatában
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Az RTL II
a prémium
sajátgyártású műsorok mellett a világ sorozatkínálatának legjavából válogat. Csak
néhány cím a sorozatkínálatból: Jóbarátok,
Egy rém modern család, Elfelejtve,
Életre-halálra, A nagy svindli, Terra Nova.
Minden hétköznap 23 órától Híradó Rábai
Balázzsal. Hétfőn és csütörtökön 21 órától
Legyen Ön is Milliomos!, szerdán 21 órától
Forró nyomon Máté Krisztinával, vasárnap
21 órától I love Gjoni, utána pedig az elmaradhatatlan Heti Hetes.
Kellemes szórakozást kívánunk!

Új

par tner

Okostelefon ajánlataink

Havifix biztosítási
szolgáltatás – segítség
váratlan helyzetekben

Samsung Galaxy S III okostelefon
4,8" kapacitív Super AMOLED érintőkijelző
8 megapixeles, autófókuszos kamera, fotófény
WLAN, Bluetooth, E-mail kliens

3990 Ft

kezdőrészlet + 9 × 3990 Ft-os

kamatmentes havi részlet. (Teljes ár: 39 900 Ft)
Lejárt hűségidejű T-Mobile előfizetéshez, vagy T-Home
előfizetőként új T-Mobile előfizetéssel, Platina szint esetén
Mozaik XXL díjcsomaggal, az előfizetésre és a díjcsomagra
vállalt 2 év hűségidővel.
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Igényeljen
készülékbiztosítást
!
mobiljához

Új

Sony Xperia™ T okostelefon

szolgáltat

4,55" LCD kapacitív érintőkijelző
13 megapixeles kamera, LED vakuval
WLAN, Bluetotth, E-mail kliens

3990 Ft

Váratlan munkanélküliség vagy tartós keresőképtelenség esetén segítséget nyújthat
a Telekom Havifix biztosítási szolgáltatása.

kezdőrészlet + 9 × 3990 Ft-os

kamatmentes havi részlet. (Teljes ár: 39 900 Ft)
Új előfizetéssel, Mozaik XXL díjcsomaggal az előfizetésre
és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.
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Tipp
Mozaik díjcsomagok 400 Ft havidíj-kedvezménnyel!
Vásároljon okostelefont új Mozaik díjcsomaggal Duplanet 400 kedvezménnyel, így 400 Ft kedvezményt adunk a Mozaik havi díjából, ha T-Home otthoni
internetére legalább 1 év hűséget vállal. A kedvezményt a vezetékes internet hűségi6
idejének végéig biztosítjuk.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

ás!

A szolgáltatással a biztosított:
Munkanélküliség vagy tartós keresőkép-
telenség esetén havi 25 ezer Ft-ot kap 
bankszámlájára legfeljebb 6 hónapon át.
Ha nem rendelkezik legalább heti 30
órás határozatlan idejű munkaviszonnyal
(pl. egyéni vállalkozó), keresőképtelensége esetén havi 50 ezer Ft-ot kap.
A fentiek mellett maximum 500 ezer Ft
értékű baleseti rokkantság fedezetet is
kaphat.
A szolgáltatás havi díja: 690 Ft.
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Sony Xperia™
Tablet S táblagép

5990 Ft

Döntsön a

minőségi
hálózat
mellett!

kezdőrészlet + 9 × 5990 Ft-os
kamatmentes havi részlet.
(Teljes ár: 59 900 Ft)
Új és lejárt hűségidejű előfizetőknek, az
előfizetésre és a Net&Roll L mobilinternetcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.
A részletfizetéses konstrukció Arany és
Platina kedvezményjogosultsági szintű
i2
ügyfeleknek érhető el.

4G/LTE

9,4"

hálózat is
elérhető

Net&Roll mobilinternet-
csomagok most három hónapig 
3000 Ft-os havidíj-kedvezménnyel!
A díjcsomagra vállalt 2 év hűséggel, új és lejárt hűségidejű előfizetőknek. A havidíj-akció 2012. október 1-jétől visszavonásig, de
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legkésőbb 2012. december 31-ig érvényes.

További információk
a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan
1 NetMánia otthoni internet-csomagok: A NetMánia csomagok telepítési díja 0 Ft hűségidő
vállalása esetén. A NetMánia M internet-csomag 4690 Ft-os havi díja új előfizetőknek, T-Home TV
és/vagy telefon mellé, T-Home kedvezménnyel, 2 év hűségidővel érhető el.
2 Notebook, táblagép és mobiltelefon ajánlatok: A notebook, a táblagép és a mobiltelefon
ajánlatok 2012. október 22-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. A Sony Xperia
Tablet S 2012. október 29-től érhető el. A készülékek bizonyos alkalmazásainak letöltése és
használata adatforgalmat generál. A készülékakciókban egy előfizető a kedvezményt legfeljebb
egy alkalommal veheti igénybe, maximum egy készülék erejéig. Mobil előleg fizetése szükséges
lehet. A készülékek minden T-Pontban, de csak bizonyos T-Partner üzletekben, valamint a T-Mobile webshopban érhető el. A bordó színű Samsung Galaxy S III készülék kizárólag a T-Mobile
webshopban érhető el. A készülékbiztosítást az ACE European Group Ltd. nyújtja, a károk a Marsh
Kft-n keresztül rendezhetők.
3 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. 2GB 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
4 Interaktív TV akció: A telepítési díj 1 illetve 2 év hűségidő esetén 0 Ft. Ajánlatunk 2012. november
1-jétől visszavonásig, a Magyar Telekom Nyrt. meghatározott területén vehető igénybe, műszaki

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

Kiadja a Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
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felméréstől függően. Az akció eltérő feltételekkel 1 éves hűségidővel és határozatlan időtartamú
szerződéssel is igénybe vehető. A 2 alkalmas Videotéka-előfizetéssel a Videotéka tartalmából
az érvényességi időszak (1 hónap) alatt bármelyik két mozifilm kölcsönözhető. Mozifilmnek a
399–760 Ft‑os filmek minősülnek. A fel nem használt kölcsönzési lehetőség a következő hónapra
nem vihető át.
Telekom Kapcsolat Program kedvezmények: A LEGO ajánlat 2012.december 31-ig érvényes,
akciós termékekre nem vonatkozik, más kedvezménnyel nem vonható össze. A Magyar Telekom
fenntartja a jogot a változtatásra. A tájékoztatás nem teljes körű, a partneri kedvezményekről
további részletes információ: www.t-home.hu, www.t-mobile.hu Hűségprogram menüpontjában.
Duplanet: A Duplanet 400 kedvezmény NetMánia XS, S, M, L, XL és XXL otthoni internet-csomagokra vehető igénybe. A Duplanet 400 2012. szeptember 1-jétől visszavonásig vagy legkésőbb
2013. március 31-ig vehető igénybe. A Duplanet 25 és 400 kedvezmények egymással kizáróak.
A Mozaik díjcsomag mellé igénybevett Go!Net adatdíjcsomag esetében a 400 Ft havidíjkedvezmény csak egyszeresen jár.
Havifix biztosítási szolgáltatás: A szolgáltatás havi díja a T-Home vagy T-Mobile havi számlán
jelenik meg. A fenti információk nem minősülnek ajánlattételnek. A biztosítási szolgáltatás részletes szabályait és a kizárásokat, mentesülési okokat a biztosítási feltételek tartalmazzák. További
feltételek: www.t-mobile.hu
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.

