Telekom világa
2012. december

A T-Home és a T-Mobile közös hírlevele

Otthon is teljes lehet
a téli kikapcsolódás
A T-Home Interaktív TV-szolgáltatásával
mindig találhat a hangulatához illő programot

Új Interaktív TV-előfizetés
az első két hónapban

1990 Ft
havi díjért,

2 év hűségidővel.

Ajándékkkal
csatorná
és mozifilmekkel!

A 3. hónaptól a hűségidő végéig
érvényes havi díjak a www.t-home.hu
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oldalon találhatóak.

Díjmentesal

Élvezze a T-Home Interaktív
TV-szolgáltatását egy új TV-n!

s
kiszállítás
em
e
z
ü
e
és b
léssel!

Rendeljen Samsung vagy Sony 32"-os Full HD Smart LED
TV-készüléket kínálatunkból, kamatmentes részletre!

0 Ft

kezdőrészlet + 24 × 4900 Ft havi kamatmentes
részlettel legalább 6 hónapja Magyar Telekom előfizetők
részére, Interaktív TV-előfizetés mellé, a TV-előfizetésre
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vállalt 2 éves hűségidővel. (Teljes ár: 117 600 Ft)

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Válasszon akciós okostelefont
Domino csomagban, most
ajándék internethasználattal!

Nyerje meg a
Mini Coopert
egy Samsunggal!

Dominós okostelefonjaink mellé
30 0 M B
egyszeri, belföldi 300 MB interajándék
netet adunk ajándékba, amelyet
internet!
2013. február 28-ig használhat fel.
Téli élményeit így nem csak szóban,
de az interneten is megoszthatja, és
garantáltan nem marad le semmiről. i 3

A nyereményjáték
2012. november 15-től
2012. december 31-ig
tart. Részletek és
játékszabályzat:
mini.samsung.hu

Tipp

Igényeljen
készülékbiztosítást
!
mobiljához

Cserélhető
hátlappal!

Alcatel OT-918 Mix

Huawei Ascend Y200

Domino csomagban

19 990 Ft

Samsung Galaxy Y

Domino csomagban
3,2"

22 990 Ft

Domino csomagban
3,5"

24 990 Ft

3"

Váltson nagyobb sebességre az új NetMánia otthoni
internet-csomagokkal és válasszon hozzá táblagépet!

7"

Huawei MediaPad 7 Lite (WiFi)

4900 Ft

NetMánia XXL otthoni
internet-csomaggal, 2 éves hűségidővel.
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A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Gondtalan netezés, megbízható
hálózaton T-Mobile
mobilinternet-csomagokkal Újdonság!
200

Kárt ya Kapcsolat
ly
elfogadóhe
te!
or sz ágszer

Új Net&Roll S mobilinternet-csomag (havi 8 GB),
most 3 hónapig csak 1300 Ft-os havi díjért!
A Net&Roll S mobilinternet-csomagra vállalt 2 év hűséggel, új és
lejárt hűségidejű előfizetőknek. A csomag havi díja az akció után:
4300 Ft. Az akció 2012. december 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb 2013. február 28-ig érvényes.

LTE* is
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hálózat
elérhető!

Kedvezményes karácsonyi bevásárlás
Kapcsolat Kártyával
10% kedvezmény az ország
első LEGO márkaüzletében
Kapcsolat Kártyával!
A budapesti Árkád bevásárlóközpontban található márkaüzlet az
ország legnagyobb LEGO és DUPLO választékát, valamint különleges, csak itt megvásárolható termékeket kínál.
19 Regio játékáruház várja
országszerte 5% kedvezménnyel!
A Regio játékáruházakban 5%
kedvezménnyel vásárolhatja meg a karácsonyi ajándékokat.
Xbox, PC, PS3 játékok 2000 Ft
kedvezménnyel az 576 KByte üzleteiben
országszerte!
Decemberben 2000 Ft kedvezménnyel
vásárolhatja meg az alábbi játékokat:
Dishonored
Kinect Harry Potter
Nike + Kinect Training
Halo 4
F1
Forza Horizon
Medal of Honor Warfighter
Need for Speed Most Wanted
Fable: The Journey (magyar nyelven)

Tipp
Net&Roll mobilinternet-csomagok 25%-kal
alacsonyabb havi díjjal! Rendeljen Duplanet 25 kedvezményt Net&Roll csomagja mellé és vállaljon T-Home otthoni
internetére legalább 1 év hűséget, így Net&Roll csomagjának havi díjából 25% kedvezményt kap. A kedvezményt a
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vezetékes internet hűségidejének végéig biztosítjuk.
* A Net&Roll S mobilinternet-csomag kínált le- és feltöltési sebessége 21 Mbit/s és 5,7 Mbit/s, a garantált le- és feltöltési sebesség minden mobilhálózaton 0 Mbit/s, minden díjcsomagra vonatkozóan.

Öt este öt sztár az RTL II műsorán!
Partnereink ajánlatait Kapcsolat Kártyája felmutatásával veheti
igénybe. A Telekom Kapcsolat Program valamennyi kedvezményét keresse
a www.t-home.hu és a www.t-mobile.hu oldalak, Hűségprogram
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menüpontjában.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Az RTL II közkedvelt saját gyártású
műsorai mellett folyamatosan újdonságokkal készül nézőinek. A Legyen Ön is Milliomos!, a Forró
nyomon és a Heti Hetes mellett, november 25-től öt estén át az
X-Faktor sztárjai: Kocsis Tibor, Vastag Csaba, Muri Enikő, Takács
Nikolás és Baricz Gergő szórakoztatják majd a nézőket.

Ezen a télen kétszer annyit beszélhet
és internetezhet Mozaik díjcsomaggal!
Vásároljon
okostelefont
2012. november 15. és
december 31. között
Mozaik díjcsomaggal
és a havi díj dupláját
beszélheti le, sőt kétszer annyit internetezhet 2013. február 28-ig.
Az akció új és meglévő
ügyfeleink részére is elérhető új készülék vásárlásával, hűségidő vállalásával.

Samsung Galaxy S Advance
4" érintőkijelző

0 Ft

Nokia Lumia 800

Kétmagos processzor

3,7" érintőkijelző Windows élmény Nokia térkép
8 megapixeles kamera Közösségi alkalmazások

kezdőrészlet + 24 × 990 Ft-os kamatmentes havi részlet. (Teljes ár: 23 760 Ft)

Okostelefon ajánlataink Mozaik M díjcsomaggal, új előfizetéssel, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel érvényesek.
Mobil előleg befizetése szükséges lehet.
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További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan
1 Interaktív TV akció: Az akció 2012. november 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb 2013. január
15-ig tart, a Magyar Telekom Nyrt. meghatározott területén vehető igénybe, műszaki felméréstől
függően. Az ajánlat IPTV Koktél csomagra nem vehető igénybe. A telepítési díj 1 illetve 2 év
hűségidő esetén 0 Ft. Az akció eltérő feltételekkel 1 éves hűségidővel és határozatlan időtartamú
szerződéssel is igénybe vehető. Az ajándék csatornákat és filmeket az első 2 hónapban biztosítjuk, Az ajánlat legalább 1 minicsomag (kivéve HBO Pak és HBO MaxPak minicsomagok) és 2
alkalmas Videotéka-előfizetés megrendelése esetén vehető igénybe. 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.
2 TV-készülék ajánlat: A készülék ajánlatok 2012. november 1-jétől visszavonásig vagy a készlet
erejéig érvényesek. 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 kedvezményjogosultsági szinttel 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.

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

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

3 Táblagép és mobiltelefon ajánlatok: A táblagép és a mobiltelefon ajánlatok 2012. november
15-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. 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 érhetőek el. A készülékbiztosítást az ACE European Group Ltd.
nyújtja, a károk a Marsh Kft-n keresztül rendezhetők.
4 Telekom Kapcsolat Program kedvezmények: A LEGO ajánlat 2012.december 31-ig érvényes,
akciós termékekre nem vonatkozik, más kedvezménnyel nem vonható össze. A Regio kedvezmény
nem vehető igénybe Lego és más akciókban lévő termékek vásárlására. 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 oldalak Hűségprogram menüpontjában.
5 LTE hálózat: Az LTE 1800 hálózat kizárólag LTE-képes eszközzel vehető igénybe a lefedettségi
területen belül. További részletek, az LTE-képes eszközök listája, valamint a lefedettségi térkép:
www.t-mobile.hu/4G.
6 Duplanet: A Duplanet 25 kedvezmény NetMánia XS, S, M, L, XL és XXL otthoni internet-csomagokra vehető igénybe. A Duplanet 25 2012. szeptember 1-jétől visszavonásig vagy legkésőbb
2013. március 31-ig vehető igénybe. A Duplanet 25 és Duplanet 400 kedvezmények egymással
kizáróak.

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.

