A T-Home és a T-Mobile közös hírlevele

2013. április

Telekom világa
Vannak pillanatok,
amelyek megérdemlik,
hogy az ország
első 4G hálózatán
oszthassa meg őket.
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4,8"

10,1"

Samsung Galaxy Note 10.1 LTE
táblagép

Samsung Galaxy S III LTE
okostelefon

 5 MP kamera

 8 MP kamera

0 Ft kezdőrészlettel,

0 Ft kezdőrészlettel,

Net & Roll L mobilinternet-díjcsomaggal, új és
lejárt hűségidejű előfizetőknek, az előfizetésre
és a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel.

Mozaik XL díjcsomaggal, új előfizetőknek, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel.

+ 24 × 990 Ft kamatmentes havi
részletre. (Teljes ár: 23 760 Ft)

+ 24 × 990 Ft kamatmentes havi
részletre. (Teljes ár: 23 760 Ft)

Élvezze a 4G/LTE mobilhálózat sebességét Samsung készülékeken!
Az ajánlat 2013. április 2-ától visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. A részletfizetést csak arany és platina szintű ügyfeleink
számára biztosítjuk. Mobil előleg fizetése szükséges.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Okostelefon ajánlatunk

Díjcsomag ajánlat

Élvezze a villámgyors
4G/LTE sebességet
Nokia okostelefonon!
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4G/LTE - ké

T-Home TV ajánlat

FilmBox kódolatlan napok
a T-Home TV műsorán!

Kontrollálja
költségeit
az új Eco Surf
díjcsomaggal!

s

Nézze kódolatlanul a FilmBox minicsomag csatornáit 2013. április
26. és május 5. között! A FilmBox Extra, FilmBox Extra 1, FilmBox
Family vagy FilmBox HD csatornák műsora a család valamennyi tagja
számára kínál filmeket, sorozatokat. Ne hagyja ki a Winx Club – A mozifilm: Az elveszett királyság titkát, az Asterix az Olimpián című filmeket
és a BOSS című sorozat második évadát! Ha megtetszett a csatornák
kínálata, keresse akciós FilmBox minicsomag ajánlatunkat!
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Új d o n sá
A díjcsomaggal:
 50 MB belföldi adatforgalmat kap.
 100%-ban lebeszélheti a havi díjat belföldön.
	Kézben tarthatja a költségeit, hiszen a fix
havi díj felhasználása után a további használathoz egyenlegfeltöltés szükséges.
i4
	Nincs túlforgalmazási díj.

 4,5" érintőkijelző
 8,7 MP kamera

Nokia Lumia 920 okostelefon

Eco Surf díjcsomag

0 Ft kezdőrészlettel,

Havi díj

+ 24 × havi 990 Ft kamatmentes részletre. (Teljes ár: 23 760 Ft)

Új előfizetéssel, Mozaik XXL díjcsomaggal az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt
2 év hűségidővel. Mobil előleg befizetése szükséges.
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3290 Ft

Havi díjban foglalt adatmennyiség

50 MB

Perc és SMS díjak hálózaton belül

36 Ft

Perc és SMS díjak hálózaton kívül

41 Ft

Telekom Kapcsolat Program kedvezmények

15% kedvezmény
kiemelt készülékeink
árából

15 ÉVES

A KAPCSOLAT PROGRAM

Jó érzés többet kapni! A 15 éves Kapcsolat Program keretében arany
és platina szintű ügyfeleink minden hónapban kiemelt készülékeinket
15%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg!
Áprilisi kedvezményes
készülékek:

Sennheiser RS 110
vezeték nélküli fejhallgató

Sony Xperia T
okostelefon

Hasznos tipp

Éjjel-nappal Budapest
– Magyarország új
sorozata az RTL KLUB-on

Gyermeknapi
ajándék
a 15 éves Kapcsolat
Programtól!
Kapcsolat Kártyájával májusban
15% kedvezménnyel vásárolhat LEGO
játékokat az első magyar LEGO márkaüzletben, a budapesti Árkád bevái3
sárlóközpontban.

A sorozat egy divatos apartmanban játszódik, a főváros szívében. Ez a
lakás ad otthont 8 fiatalnak, akik lakótársakként élnek itt együtt. A fiatalok igazi egyéniségek, tele álmokkal, vágyakkal, de olyan problémákkal
és dilemmákkal is szembe kell nézniük, amelyek mindenki számára
ismerősek lehetnek. Kövesse nyomon kalandjaikat hétfőtől péntekig az
RTL KLUB műsorán!

Samsung Galaxy Tab2 10.1 táblagép

Az okostelefon Mozaik és Next díjcsomagokkal, a táblagép Net & Roll
mobilinternet-díjcsomaggal, 2 éves hűségidővel vehető igénybe.
A kedvezmény 2013. április 2. és 30. között, illetve a készlet erejéig
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érhető el.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Minden NetMánia otthoni internetcsomag
havi díja most csak 1990 Ft az első 3 hónapban,
új előfizetőknek 2 éves hűségidővel!
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7"

Huawei MediaPad 7 Lite
(WiFi) táblagép

4900 Ft

kezdőrészlettel,
+ 24 × 1250 Ft kamatmentes havi részletre.
(Teljes ár: 34 900 Ft)
NetMánia M, L és XL internetcsomaggal,
2 év hűségidővel, legalább 6 hónapja
T-Home előfizetők részére.
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További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan

1 4G/LTE hálózat: A 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.
2 Mobiltelefon és táblagép ajánlatok: A mobiltelefon ajánlat 2013. április 2-tól visszavonásig, vagy a készletek
erejéig érvényes. 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 részletfizetési konstrukció kizárólag azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF
szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A készülékek elérhetősége
üzletenként eltérő lehet.
3 Telekom Kapcsolat Program kedvezményei:
Kedvezményes készülékajánlat: Az ajánlat más akcióval össze nem vonható. A kedvezmény egy évben többször
is igénybe vehető. A kiemelt készülékek (kivéve tartozékok) az adott díjcsomaggal, az előfizetésre és a díjcsomag-

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

ra vállalt 2 éves hűségidővel vehetőek igénybe. A T-Home ügyfeleknek a vásárlás során a kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozniuk kell T- Home és T-Mobile szolgáltatásaik a Telekom Kapcsolat Programban történő egységes
kezeléséről. 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.
A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételek: üzleteink, 1430, 1412.
LEGO kedvezmény: A kedvezmény 2013. május 1. és 31. között érvényes valamennyi LEGO termékre.
A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze és nem vonatkozik az akciós termékekre.
4 Eco Surf díjcsomag: A csomag havi díja belföldön használható fel. egész nap, minden előfizetői irányban alap és
emeltdíjas hívásokra, illetve SMS és MMS küldésre. A havi díjban foglalt adatmennyiség felhasználását követően
legfeljebb 32 kbit/s letöltési/ feltöltési sebességgel mobilinternetezhet tovább a következő fordulónapig.
5 NetMánia otthoni internetcsomag: A havidíj-akció 2013. április 1-jétől visszavonásig él. A 4. hónaptól a hűségidő
végéig érvényes havi díjak díjcsomagonként a www.t-home.hu oldalon találhatóak.

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

Kiadja a Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
A Magyar Telekom Nyrt. a felmerülő esetleges elírásokért
és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

