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A T-Home és a T-Mobile közös hírlevele
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Minden 2500 Ft
feletti elektronikus Domino
feltöltésért perc,
SMS vagy adat
bónusz jár!

Samsung
Galaxy mini 2
okostelefon

29 990 Ft
Domino csomagban

Feltöltés összege
2500 Ft és 4900 Ft között
5000 Ft és 9900 Ft között
10 000 Ft felett

Bónusz mértéke
20 perc vagy 20 SMS vagy 40 MB
50 perc vagy 50 SMS vagy 100 MB
150 perc vagy 150 SMS vagy 300 MB

A bónusz igénybevételéhez előzetes aktiválás szükséges a www.t-mobile.hu-n,
vagy díjmentes SMS-sel a 1430-ra: +BONUSZPERC vagy +BONUSZSMS vagy
+BONUSZADAT. 10 000 Ft alatti feltöltésnél a bónusz percek és SMS-ek csak
hálózaton belül, ennél magasabb feltöltés esetén bármely belföldi alapdíjas
szám hívására vagy SMS-küldésre használhatóak fel. Az adatforgalom is csak
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belföldön használható. További részletek: www.t-mobile.hu, 1777.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Helyezze magát kényelembe és netezzen szabadon
a T-Home NetMánia csomagjaival!
tes
Díjmen

Informatikai
segítségre van
szüksége?

NetMánia L
díjcsomag

5490 Ft

szakértői
támogatás!

A Szuperszerviz
kiegészítő szolgáltatása:
2 db sikeres távsegítséget és 1 db
sikeres 30 perces helyszíni informatikai támogatást kínál az ország
egész területén.
Díjmentesen vehető igénybe a
NetMánia L, XL és XXL otthoni
internet-csomagokkal.
Az akciós internet-díjcsomagra
történő előfizetéstől számított
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12 hónapig használható fel.

havi díjért

új előfizetőknek, 2 év
hűségidővel, T-Home
TV és/vagy telefon-előfizetés mellé, T-Home
kedvezménnyel.
Kínált
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Mbit/s
s
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* A NetMánia L díjcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 30 Mbit/s / 5 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 20 Mbit/s / 1 Mbit/s.

Akciós tél végi
j er
élménypihenés Ú
partn
a Kolping Hotel
Spa&Family Resort-ban

Itt a síszezon!
Kössön utasbiztosítást,
most akár értékes
nyereményekért!

Most még több
moziélmény
várja T-Home
Interaktív TV-n!

Csak a Telekom Kapcsolat Programban!
2013. február 1. és 28. között
2 éj foglalása esetén 10%,
3 éj foglalása esetén 15% kedvezmény
az árlistában szereplő árakból.
www.kolping.hotel.hu/kapcsolat-program
A kedvezmények az árlistában szereplő
árakra vonatkoznak. Foglaláskor küldje
el kártyaszámát, melyet kártyáján, vagy
számlája végén talál meg (függetlenül attól, hogy igényelt-e már Kapcsolat Kártyát).

Kössön utasbiztosítást SMS-ben vagy
okostelefon alkalmazással 2013. március
6-ig és megnyerheti a heti egy útitakaró
egyikét, vagy akár a fődíjat, a Samsung
Galaxy Note 10.1 LTE táblagépet!
Így köthet Utasbiztosítást SMS-ben:
Küldje el a +36-30-8100-888-as számra
nevét, születési évét és az utazás kezdeti
és záró időpontját!
(Pl. Utazó János, 1989,02.22-02.24)
Hagyja jóvá SMS-ben a biztosítás megkötését!
Őrizze meg a visszaigazoló SMS-t a
kötvényszámával!
A biztosítás napi díja: 490 Ft/fő.
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Részletek: www.t-mobile.hu/utas

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Mindig kéznél lesz egy jó film! Válasszon új
FilmBox vagy HD minicsomagot és 2 alkalmas Videotéka-előfizetést új vagy meglévő
IPTV-előfizetéséhez és 2 hónapig 0 Ft-ért
élvezheti a csomag csatornáit és a Videotéka sikerfilmjeit.
Az ajánlat 2013. február 1-jétől visszavonásig érvényes, 1 vagy 2 éves hűségidővel.
Havi díjak a 3. hónaptól: FilmBox csomag:
1050 Ft, HD csomag: 1300 Ft, Videotékaelőfizetés: 850 Ft.

Vásároljon két okostelefont egy áráért
– ajándékozza meg kedvesét Valentin napon!

Keresse n!
üzleteinkbe

2 db Sony Xperia J

2 db Sony Xperia tipo

Nézze a világot a 4”-os kijelzőn és
ossza meg a telefon tartalmát okos TV-n,
táblagépen a beépített WiFi vagy
DLNA technológiával!
5 MP, autófókuszos kamera

Hallgassa kedvenc zenéit
a beépített médialejátszón
vagy FM rádión!
3,2" kapacitív érintőkijelző
3,2 MP, autófókuszos kamera

0 Ft

0 Ft

Két új, vagy egy új és egy lejárt hűségidejű előfizetéssel, Mozaik M díjcsomaggal, az előfizetésekre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.

Két új, vagy egy új és egy lejárt hűségidejű előfizetéssel, Mozaik S díjcsomaggal, az előfizetésekre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.

kezdőrészlettel
+ 24 × 990 Ft havi kamatmentes részletre.
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Teljes ár: 47 520 Ft helyett 23 760 Ft.

kezdőrészlettel
+ 24 × 990 Ft havi kamatmentes részletre.
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Teljes ár: 47 520 Ft helyett 23 760 Ft.

Travel & Surf

Netezzen gondtalanul az EU-ban is!

Akció!

Roaming adatdíjcsomagjainkkal külföldről is gondtalanul
e-mailezhet, elküldheti fotóit vagy feltöltheti őket a Facebookra.
Válassza az akciós Travel & Surf M-et, hiszen
a díjcsomagban foglalt 50 MB-ot most 1 nap
helyett 3 napig használhatja fel! Az akció minden
2013. február. 1 és március 31 között megrendelt
díjcsomagra automatikusan érvényes.

Meghos�,
szabbított

3 nyeasspéoggsel!
érvén

Megrendelés: SMS a 1430-re (+SURFS, +SURFM vagy +SURFL),
arról az eszközről, amelyen netezni szeretne.
A Travel & Surf adatdíjcsomagok az EU 26 országában (kivéve
Magyarország), valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteini6
ben használhatók.

Travel & Surf roaming adatdíjcsomagok
Travel & Surf S
Bennefoglalt
10 MB (elérése után a további
adatmennyiség netezéshez új aktiválás szükséges)

Travel & Surf M

Travel & Surf L

50 MB (elérése után a további
netezéshez új aktiválás szükséges)

250 MB (elérése után max. 32 Kbit/sec le-/feltöltési 
sebességgel netezhet az 1 hetes érvényességi idő végéig)

Díjazás

690 Ft / nap

2090 Ft / 1 nap helyett 3 NAP! 10 790 Ft / hét

Érvényesség

A sikeres megrendeléstől
számított 24 órán keresztül.

A sikeres megrendeléstől
számított 72 órán keresztül

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

A sikeres megrendeléstől számított 168 órán
keresztül.

Új, hűségidős Net&Roll mobilinternet-csomagok
most 3 hónapig 3000 Ft havidíj kedvezménnyel!

Lenovo G580GH notebook
+ T-Mobile USB modem 4G/LTE
Intel® Pentium® B950 processzor
4 GB DDR3, 1333 MHz,
500 GB merevlemez
Microsoft® Windows 7 Home Premium
(magyar vagy angol nyelvvel)

4980 Ft

kezdőrészlettel
+ 24 × 1455 Ft-os kamatmentes havi részlet.
(Teljes ár: 39 900 Ft)

Lépjen be 4G/LTE-hálózatunkon Net&Roll
csomagjainkkal a mobilinternetezés új korszakába!
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Új és lejárt hűségidejű előfizetéssel, az előfizetésre és a 
Net&Roll L mobilinternet-csomagra vállalt 2 év hűségidővel. Mobil előleg befizetése szükséges. A részletfizetéses
konstrukció Arany és Platina szintű ügyfeleknek érhető el.

4G/LTE technológia Magyarországon elsőként a T-Mobile-tól!
Megbízható, minőségi hálózat.
Villámgyorsan betöltődő weboldalak.
Kristálytiszta HD filmek.
Szempillantás alatt letöltődő videók és fotók.
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A havidíj-kedvezmény a Net&Roll mobilinternet-csomagokra vállalt 2 év hűségidővel, új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel vehető igénybe. Az ajánlat 2012.
december 1-jétől 2013. február 28-ig érvényes.
A 4G/LTE-hálózat Net&Roll XS és Aranytárskártya Net&Roll XS mobilinternet-csomagokkal nem érhető el. A 4G/LTE hálózat kizárólag 4G/LTE-képes eszközzel vehető igénybe, megfelelő díjcsomaggal, a lefedettségi területen belül.

További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan
1 Domino feltöltési bónusz: A bónusz a feltöltéstől számított 7 napig használható fel. Arany
kedvezményjogosultsági szintű előfizetés esetén 14 napig, Platina kedvezményjogosultsági szintű
előfizetés esetén 30 napig használható fel. A feltöltési bónusz csak Domino hang előfizetéshez
vehető igénybe, elektronikus feltöltéskor, egy előzetes aktiválást követően.
2 Mobiltelefon és notebook ajánlat: Az ajánlat 2013. február 1-jétől visszavonásig vagy a készlet
erejéig érvényes. A készülék bizonyos alkalmazásainak letöltése és használata adatforgalmat
generál. A készülékakcióban egy előfizető a kedvezményt legfeljebb egy alkalommal veheti igénybe, maximum egy készülék erejéig. A készülékek minden T-Pontban, de csak bizonyos T-Partner
üzletekben, valamint a www.t-mobile.hu-n érhető el.
3 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, valamint a NetMánia S és M csomag esetén a Szuperszerviz
szolgáltatást a mindenkori Szuperszerviz ÁVF szerint tudja igénybe venni. A Szuperszerviz ajánlat
a kedvezményre jogosító díjcsomaggal történő új előfizetés esetén azonnal aktiválásra kerül.
A tájékoztatás nem teljes körű, részletek: T-Pontok, 1422, www.szuperszerviz.hu, www.t-home.hu.
4 Utasbiztosítás: A nyereményjáték időtartama: 2012. december 27. – 2013. március 6. A táblagép
képe csak illusztráció. A vásárlás során küldött SMS-ek belföldön a használt díjcsomagnak

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

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

megfelelő, hálózaton belüli díjazásúak, külföldön Díjszabás szerintiek. A tájékoztatás nem teljes
körű, a fentiek 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.
5 Valentin napi készülékajánlat: Az ajánlat 2013. február 1-jétől visszavonásig vagy a készlet
erejéig, de legkésőbb 2013. február 28-ig érvényes. A kedvezményt egy előfizető legfeljebb
egy alkalommal veheti igénybe, maximum két készülék erejéig, valamint az ajánlat feltétele,
hogy egyidejűleg, azonos előfizetői névre történjen a két akciós készülék vásárlása. Mobil előleg
befizetése szükséges lehet. A készülékek minden T-Pontban, de csak bizonyos Partner üzletekben
érhetőek el. A Sony Xperia J telefon tartalmának megosztásához a funkciót támogató, megfelelő
TV-készülék szükséges.
6 Travel&Surf: A Travel & Surf L roaming adatdíjcsomagot kizárólag havidíjas előfizetőink vehetik
igénybe. Az aktiváló SMS belföldről díjmentes, külföldről azonban a hatályos Díjszabás szerint
számlázódik. Amennyiben a havidíjas előfizetésen a jelszóvédelem be van kapcsolva, az SMS-ben
a kódszó után – egy szóközzel elválasztva – a szerződéshez tartozó 5 számjegyű előfizeti jelszót is
el kell küldeni.
7 4G/LTE hálózat: 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.

