Telekom világa
2013. január

A T-Home és a T-Mobile közös hírlevele

NetMánia L díjcsomag

Helyezze magát kényelembe
és netezzen szabadon a
T-Home NetMánia csomagjaival!

5490 Ft

havi díjért.

Új előfizetőknek, 2 év hűségidővel,
T-Home TV és/vagy telefon mellé,
T-Home kedvezménnyel.
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kezdőrészlettel
24 × 990 Ft kamatmentes havi részletre új és
lejárt hűségidejű internet-előfizetőknek, bármely
NetMánia díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel.
Teljes ár: 23 760 Ft.
24 × 1990 Ft kamatmentes havi részletre, meglévő
internet-előfizetéssel, hűséghoszabbítással, bármely NetMánia díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel. Teljes ár: 47 760 Ft.

Az ajánlat 2013. január 2-ától visszavonásig, vagy a készlet
erejéig érvényes, legalább 6 hónapja T-Home előfizetők
részére, vagy Arany illetve Platina kiemeltségű
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T-Mobile ügyfeleknek.

* A NetMánia L díjcsomag garantált le- és feltöltési sebessége 20 Mbit/s / 1 Mbit/s, kínált le- és feltöltési sebessége 30 Mbit/s / 5 Mbit/s.
** A WiFi-képes eszközt díjmentesen abban az esetben biztosítjuk, ha NetMánia csomagja mellé táblagépet, vagy T-Home Interaktív TV-előfizetést vásárol. A szakértői támogatás (Szuperszerviz kiegészítő szolgáltatáscsomag) NetMánia L, XL és XXL csomagok mellé vehető igénybe díjmentesen.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Élje át a 4G/LTE élményt!
Megbízható, minőségi hálózatunkon 4G/LTE-képes eszközeinkkel
egyedülálló élmény az internetezés!
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Válasszon
4G/LTE-képes
okostelefonkínálatunkból!

Nokia Lumia 920
4,5" érintőkijelző
A-GPS-vevő
8,7 MP kamera
Optikai képstabilizátor – akkor is éles
képeket rögzíthet, ha a kamera rázkódik,
vagy nem ideálisak a fényviszonyok

Nokia Lumia 820
4,3" érintőkijelző
A-GPS-vevő
8 MP kamera
Smart Shoot funkció
– kiválaszthatja rokonai, barátai legelőnyösebb arcát

Samsung Galaxy S III LTE
4,8" Super AMOLED érintőkijelző
– figyel Önre és addig nem
kapcsol ki a kijelző, amíg nézi
8 MP kamera, autofókusz, fotófény
Full HD videofelvétel
WLAN, Bluetooth, E-mail kliens

4990 Ft

1990 Ft

19 900 Ft

Új előfizetéssel, Mozaik XXL díjcsomaggal az
előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségi1
idővel. Mobil előleg befizetése szükséges.

Új előfizetéssel, Mozaik XL díjcsomaggal az
előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségi1
idővel. Mobil előleg befizetése szükséges.

Új előfizetéssel, Mozaik XL díjcsomaggal az
előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségi1
idővel. Mobil előleg befizetése szükséges.

kezdőrészlettel
+ 9 × 4990 Ft havi kamatmentes részlet.
(Teljes ár: 49 900 Ft)

Tipp

kezdőrészlettel
+ 9 × 1990 Ft havi kamatmentes részlet.
(Teljes ár: 19 900 Ft)

kezdőrészlettel
+ 24 × 2490 Ft havi kamatmentes részlet.
(Teljes ár: 79 660 Ft)

Mozaik díjcsomagok 400 Ft havidíj-kedvezménnyel! Vásároljon okostelefont új előfizetéssel, Mozaik díjcsomaggal
és Duplanet 400 kedvezménnyel, így 400 Ft kedvezményt adunk a Mozaik havi díjából, ha T-Home otthoni internetére
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legalább 1 év hűséget vállal. A kedvezményt a vezetékes internet hűségidejének végéig biztosítjuk.

Élvezze a 4G/LTE hálózat
kiemelkedő sebességét táblagépen!

Samsung Galaxy Note 10.1 LTE

10,1"

10,1" TFT kapacitív érintőkijelző
5 MP kamera, autofókusz, LED vaku
A-GPS-vevő, WLAN, Bluetooth, E-mail kliens

19 900 Ft

kezdőrészlettel + 24 × 2490 Ft
havi kamatmentes részlettel. (Teljes ár: 79 660 Ft)

Új és lejárt hűségidejű előfizetéssel, Net&Roll L mobilinternetcsomaggal az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel. A részletfizetéses konstrukció Arany és Platina szintű
ügyfeleknek érhető el. Mobil előleg befizetése szükséges. i 1
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Informatikai segítségre van szüksége? Nem boldogul a számítógép beállításával, programok telepítésével? támog
A Szuperszerviz kiegészítő szolgáltatását most díjmentesen veheti igénybe Net&Roll M, L és Aranytárskártya
Net&Roll L mobilinternet-csomagokhoz, valamint NetMánia L, XL és XXL otthoni internet-csomagok mellé is. A szolgáltatáscsomaggal 2 db sikeres távsegítséget és 1 db sikeres 30 perces helyszíni informatikai támogatást vehet igénybe, az ország egész
területén. A szolgáltatáscsomag tartalma az akciós díjcsomagra történő előfizetéstől számított 12 hónapig használható fel.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Itt a síszezon! Kössön utasbiztosítást SMS-ben
most akár értékes nyereményekért!
Kössön utasbiztosítást SMS-ben vagy okostelefon alkalmazással 2012. december 27. és március 6. között és megnyerheti
a heti egy útitakaró egyikét, vagy akár a fődíjat, a Samsung
Galaxy Note 10.1 LTE táblagépet!
Az Utasbiztosítás megkötésének menete:
Küldje el a +36-30-8100-888-as telefonszámra nevét, születési
évét és az utazás kezdeti és záró időpontját!
(Pl. Utazó János, 1989, 12.10.12.15)
Hagyja jóvá SMS-ben a biztosítás megkötését!
Őrizze meg a visszaigazoló SMS-t a kötvényszámával!
A biztosítás díja: 490 Ft/nap.

Android

iOS

Windows Phone
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Tipp

Mindössze néhány érintéssel is köthet Utasbiztosítást! Ha okostelefonnal (Android, iOS vagy Windows Phone operációs rendszerű) rendelkezik, olvassa le az operációs rendszerének megfelelő QR kódot és töltse le az Utasbiztosítás alkalmazást!

Telekom kedvezmények OneCard bankkártyával
Mi a Raiffeisen OneCard?
Egy olyan bankkártya a Raiffeisen lakossági számlákhoz, amellyel
kedvezmények vehetők igénybe a Telekomnál és egyéb kijelölt
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kedvezményadó partnereknél is.

T-Home kedvezmények
OneCarddal

6%

havidíjy
kedvezmén

6% kedvezmény T-Home szolgáltatásai havi
díjából! Vállaljon 1 év hűségidőt meglévő vagy
új, meghatározott T-Home TV, internet vagy telefonszolgáltatására
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és a hűségidő alatt 6% havidíj-kedvezményt kaphat.

T-Mobile kedvezmények
OneCarddal
LG Optimus L3

Domino csomagban

3000 Ft
kedvezmény
a Domino csomag
árából.
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Nokia Lumia 800 vagy
Samsung Galaxy Y
új, havidíjas előfizetéssel

5000 Ft

kedvezmény az egyösszegű
árból, 2 év hűségidővel. i 6

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Gondtalan netezés, megbízható hálózaton a
megújult Net&Roll mobilinternet-csomagokkal!

Új Net&Roll XS
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mobilinternet-csomag
(havi 8 GB), most 3 hónapig
csak

200 Ft-os havi díjért!

A Net&Roll XS mobilinternet-csomagra vállalt
2 év hűséggel, új és lejárt hűségidejű előfizetőknek. A csomag havi díja a 4. hónaptól: 3200 Ft.
Az akció 2012. december 1-jétől visszavonásig,
de legkésőbb 2013. február 28-ig érvényes.

Tipp

Net&Roll mobilinternet-csomagok 25%-kal alacsonyabb havi díjjal! Vállaljon T-Home otthoni internetére legalább
1 év hűséget és válasszon hozzá Net&Roll XS csomagot Duplanet 25 kedvezménnyel, így Net&Roll XS csomagját kedvezményes,
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2400 Ft-os havi díjjal használhatja. A kedvezményes havi díjat a vezetékes internet hűségidejének végéig biztosítjuk.

További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal
kapcsolatosan
1 Táblagép és mobiltelefon ajánlatok: A táblagép és a mobiltelefon ajánlatok 2013. január 2-ától
visszavonásig vagy a készletek erejéig érvényesek. A készülékek bizonyos alkalmazásainak
letöltése és használata adatforgalmat generál. A készülékakcióban egy előfizető a kedvezményt
legfeljebb egy alkalommal veheti igénybe, maximum egy készülék erejéig. A készülékek csak
bizonyos T-Pontokban és T-Partner üzletekben, valamint a T-Mobile webshopban érhetők el.
2 4G/LTE hálózat: Az 4G/LTE hálózat kizárólag 4G/LTE-képes eszközzel vehető igénybe, megfelelő
díjcsomaggal, a lefedettségi területen belül. További részletek, a 4G/LTE-képes eszközök listája,
valamint a lefedettségi térkép: www.t-mobile.hu/4G.
3 Duplanet 25 és 400: A Duplanet 25 és 400 kedvezmény NetMánia XS, S, M, L, XL és XXL otthoni
internet-csomagokra vehető igénybe. A Duplanet kedvezmények 2012. december 1-jétől visszavonásig, illetve a Duplanet 400 esetében legkésőbb 2013. március 31-ig vehetők igénybe. A Duplanet 25 és Duplanet 400 kedvezmények egymással kizáróak. A havidíj-akció és a Duplanet kedvezmény együttes igénybevétele esetén először a 3000 Ft-os, majd a Duplanet 25%-os kedvezménye
érvényesül. Az egyes csomag-kombinációkhoz kapcsolódó kedvezményes árakról az üzletekben
elérhető Duplanet számolótáblában talál bővebb információt.
4 Szuperszerviz: A távsegítség magában foglal 2 db, átlagosan 5–10 percen belül megoldható
informatikai segítséget, amelyet távoli asztal kapcsolattal vagy telefonon végez el munkatársunk.
5–10 percnél hosszabb távsegítséget, vagy 30 percnél hosszabb helyszíni hibajavítást, illetve az
egyéb hibaelhárító szolgáltatatást a mindenkori Szuperszerviz ÁVF szerint tudja igénybe venni.
A Szuperszerviz ajánlat a kedvezményre jogosító díjcsomaggal történő új előfizetés esetén azonnal, míg meglévő előfizetőink esetén az értesítő SMS kiküldésekor kerül aktiválásra. A tájékoztatás
nem teljes körű, részletek: T-Pontok, 1422, www.szuperszerviz.hu, www.t-home.hu
5 Utasbiztosítás: A vásárlás során küldött SMS-ek belföldön a használt díjcsomagnak megfelelő,
hálózaton belüli díjazásúak, külföldön Díjszabás szerintiek. A tájékoztatás nem teljes körű, a fen-

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

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

tiek nem minősülnek ajánlattételnek, a biztosítási szolgáltatás részletes szabályait és korlátait, az
esetleges kizárásokat, valamint a mentesülési okokat a biztosítási feltételek tartalmazzák. Részletek, valamint a díjak és további feltételek: www.t-mobile.hu/utas
6 Raiffeisen OneCard bankkártya: A T-Home kedvezmény 2012. november 9-től 2013. december
31-ig igényelhető, a T-Mobile készülék kedvezmény 2013. január 2-ától 2013. március 31-ig vagy a
készlet erejéig vehető igénybe. A kedvezményeket a Raiffeisen OneCard bankkártya felmutatása,
illetve a OneCard bankkártyával történő helyszíni fizetés esetén a Raiffeisen OneCard bankkártyához biztosítjuk, amennyiben a OneCard bankkártyán szereplő név és a T-Home lakossági szolgáltatást előfizető, illetve a T-Mobile havidíjas vagy Domino szolgáltatásra előfizető neve megegyezik.
T-Mobile készülék kedvezmény: A kedvezmény a mindenkori akciós készülék árlistákban szereplő, a hirdetett konstrukciónak megfelelő készülékárból érvényesíthető. A készülékakcióban a
kedvezményt egy előfizető egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal veheti igénybe, maximum
egy készülék, az adott készülék vételárának erejéig. Természetes személyek új, havidíjas előfizetéssel, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, valamint Domino csomag vásárlása esetén vehetik igénybe, amennyiben a készülék kedvezményes árát személyesen, Raiffeisen
OneCard bankkártyával fizetik ki.
T-Home kedvezmény: A 6% havidíj-kedvezmény az 1 év hűségidős országos listaárakból értendő. A szélessávú internet, televízió és telefon szolgáltatásaink a Magyar Telekom e szolgáltatással
lefedett területein műszaki felmérés eredményétől függően érhetők el. A kedvezmény egyéb díjkedvezményt biztosító akciós és speciális ajánlatokkal nem vonható össze. Egy ügyfél maximum
1 db kedvezményes TV, 1 db kedvezményes Internet és 1 db kedvezményes telefon előfizetés
igénybevételére jogosult egy naptári évben.
A készülékek és a kedvezmény a Magyar Telekom minden saját, de csak bizonyos partner
üzleteiben érhető el. A Raiffeisen OneCard bankkártya kedvezményekről részletes információ a
www.onecard.hu weboldalon található. A OneCard bankkártya a Raiffeisen Bázis Számla kivételével valamennyi Raiffeisen lakossági számlához igényelhető. A OneCard bankkártya részletes
kondíciói megtekinthetők a Raiffeisen Bank aktuális OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Lakossági
Kondíciós Listájában a www.raiffeisen.hu weboldalon, illetve a Bank fiókjaiban.

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.

