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MINDEN OTTHONI
NETMÁNIA INTERNETCSOMAG

1990 Ft

havi díjjal

az első 3 hónapban új előfizetőknek, 2 év hűségidővel.

Alcatel One Touch EVO 7 WiFi táblagép

0 Ft kezdőrészlettel, + 24 × 1690 Ft kamatmentes havi részletre
(Teljes ár: 40 560 Ft). NetMánia internet-előfizetéssel, az internet-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel, legalább 6 hónapja Telekom-előfizetők
részére, vagy arany illetve platina szintű T-Mobile ügyfeleknek.
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ÖNNEK HOGYAN TELJES A NETEZÉS ÉLMÉNYE?
INTERNET + ESZKÖZÖK + SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS
A havidíj-ajánlat 2013. április 2-ától visszavonásig érvényes. A 4. hónaptól a hűségidő végéig érvényes havi díjak díjcsomagonként eltérnek.
Részletek: üzleteink, 1412, www.t-home.hu.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Telekom TV-ajánlat

TV-készülék ajánlatunk

Filmek akár a
mozipremierrel
egy időben!

TV-Minicsomagok
most 2 hónapig
csak 290 Ft-ért!
Válasszon egy minicsomagot 2 hónapig 290 Ft-os havi díjért! Ismeretterjesztő, zenei, sport, idegen nyelvű, HD és filmcsatornákat tartalmazó
minicsomagjaink széles kínálatából biztosan megtalálja az Önnek legmegfelelőbbet. Sőt, arany és platina szintű ügyfélként a minicsomagok
havi díjából további 10%, illetve 20% kedvezményt kaphat!
Az akció 2013. május 1-jétől visszavonásig tart és nem vehető igénybe az
HBO, az HBO MaxPak és a Night Life minicsomagokra. A 3. hónaptól érvényes havi díjakra vonatkozó információk: üzleteink, www.t-home.hu, 1412.

32"

Nézze a mozipremierrel egyidőben, 
május 9-től „A hallgatás szabálya” 
című filmet Robert Redforddal a 
T-Home Interaktív TV Videotékájában!

Samsung SMART LED TV
80 cm-es (UE32F4500)

2013 © Voltage Pictures

0 Ft

kezdőrészlettel,
+ 24 × havi 5500 Ft kamatmentes részletre.
(Teljes ár: 132 000 Ft)

T i p p!
Moziaréna szolgáltatásunkkal a filmet
számítógépen, táblagépen vagy akár
okostelefonon is nézheti, megfelelő
internetkapcsolat esetén!

Telekom Kapcsolat Program kedvezmények

Az ajánlatot legalább 6 hónapja Telekom-előfizetők vagy arany
illetve platina szintű T-Mobile ügyfelek vehetik igénybe, a TVi3
előfizetésre vállalt 2 éves hűségidővel.

Szponzoráció

15% kedvezmény kiemelt készülékeink árából
arany és platina szintű ügyfeleink számára
minden hónapban!
Májusi kedvezményes
készülékek:

Depeche Mode
koncert és kiállítás
A Deutsche Telekom és a Depeche Mode
partneri együttműködésének köszönhetően
a májusban induló európai turné részeként
Budapestre is ellátogat a legendás zenekar.
A Telekom a rajongók bevonásával kiállítást is
szervez, felvonultatva az együttes rajongóinak
legérdekesebb alkotásait és emléktárgyait.
A kiállítás május 11–23. között tekinthető meg
Budapesten, a Design Terminál-ban.

Díjcsomag ajánlat

Fun Dupla díjcsomag
g
Újdonsá
– két társkártya
kedvezményes feltételekkel
 Kedvező, belföldön 100%-ban leforgalmazható havi díjat kínál
 Kézben tarthatja a társkártyák, így akár a gyerekek telefon költségeit
– ha elhasználták a fix havi díjat, a további használathoz az egyenleget
fel kell tölteni
 Havi díjban foglalt adatmennyiség – túlforgalmazási díj nélkül
 Kedvező percdíjakat kínál

Fun Dupla díjcsomag
Alcatel One Touch EVO 7
táblagép

HTC Desire X
okostelefon

Samsung Galaxy mini
okostelefon

Az okostelefonok Mozaik és Next díjcsomagokkal, a táblagép Net & Roll mobilinternet-díjcsomaggal,
az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel vehető igénybe. A kedvezmény 2013.
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május 2. és június 30. között, illetve a készlet erejéig vehető igénybe.

15% kedvezmény a
LEGO márkaüzletben

Kapcsolat Kártyájával májusban 15% kedvezménnyel vásárolhat
LEGO játékokat az első magyar LEGO márkaüzletben, a budapesti
Árkád bevásárlóközpontban.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Havi díj
(belföldön 100%-ban felhasználható
alapdíjas irányokba)

4990 Ft
(2 SIM kártya, azaz 2495 Ft/SIM kártya)

Havi díjban foglalt adatmennyiség*

300 MB (150 MB/SIM kártya)

Perc és SMS díjak

33 Ft (minden belföldi irányba)

További extra

Havi 30 perc/SIM-kártya díjmentes
belföldi beszélgetés a főkártya és a két
társkártya között.

* A díjcsomagban foglalt adatmennyiség túllépése esetén a le- és feltöltési sebesség értéke legfeljebb 32 kbit/s a
következő fordulónapig.

FAN EXHIBITON

A díjcsomagot arany és platina szintű ügyfelek vehetik igénybe, meglévő, nem társkártya típusú T-Mobile hang-előfizetéshez. A főkártya előfizetője meg kell, hogy egyezzen a Fun Dupla díjcsomagéval.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

A díjcsomaghoz Kapcsolat
Fun Kártyát adunk, amellyel
egyedi kedvezmények vehetők igénybe partnereinknél.

Vannak pillanatok,
amelyek megérdemlik,
hogy az ország
első 4G hálózatán
oszthassa meg őket.
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Élvezze a villámgyors 4G/LTE sebességet
Samsung okostelefonon!
Samsung Galaxy S4

0 Ft kezdőrészlettel, + 24 × 2990 Ft kamatmentes havi részletre.
(Teljes ár: 71 760 Ft)
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Mozaik XXL díjcsomaggal, új előfizetőknek, az előfizetésre és a díjcsomagra
vállalt 2 éves hűségidővel. Mobil előleg fizetése szükséges lehet.
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A 4G/LTE hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe.
Lefedettségi térkép: www.t-mobile.hu/4G.
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 ovábbi információk a kiadványban szereplő
T
ajánlatokkal kapcsolatosan

1 Mobiltelefon és táblagép ajánlatok: A mobiltelefon és táblagép ajánlat 2013. május 2-ától visszavonásig, vagy
a készletek erejéig érvényes és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A készülékek bizonyos alkalmazásainak
letöltése és használata adatforgalmat generál. 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.
2 Telekom Kapcsolat Program kedvezményei:
Készülék kedvezmény: Az ajánlat más akcióval össze nem vonható. A kedvezmény egy évben többször is igénybe
vehető. A kiemelt készülékek az adott díjcsomaggal, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel
vehetőek igénybe. 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 Telekom világa kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás
nem teljes körű.

A T-Home ügyfeleknek a vásárlás során a kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozniuk kell a T- Home és a
T-Mobile szolgáltatásainak a Telekom Kapcsolat Programban történő egységes kezeléséről. A tájékoztatás nem
teljes körű, további feltételek: üzleteink, www.t-home.hu, www.t-mobile.hu Akciók menüpont, 1430, 1412.
LEGO: A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze és nem vonatkozik az akciós termékekre.
3 TV-készülék ajánlat: Az ajánlat 2013. május 2-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. IPTV Koktél csomag esetén az akciós készülékajánlat nem vehető igénybe.
A részletfizetési konstrukció kizárólag azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek.
4 4G/LTE hálózat: A 4G/LTE hálózat kizárólag 4G/LTE-képes eszközzel vehető igénybe, megfelelő díjcsomaggal,
a lefedettségi területen belül. Az elérhető sebesség mértéke függ az adott készülék és díjcsomag képességeitől
és attól, hogy azt az adott ponton támogatja-e a hálózat. További feltételek és a 4G/LTE lefedettséggel kapcsolatos információk a www.t-mobile.hu/4G oldalon érhetők el.

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.

