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Telekom világa
MINDEN OTTHONI
NETMÁNIA INTERNETCSOMAG

1990 Ft

havi díjjal

az első 3 hónapban új előfizetőknek, 2 év hűségidővel.

Rendelje
online!

5000 FT-OS
AJÁNDÉK KUPON
ONLINE
RENDELÉSNÉL!
Rendeljen online új előfizetőként
Telekom otthoni szolgáltatást (TV, otthoni internet vagy vezetékes telefon),
vagy váltson nagyobb díjcsomagra,
és megajándékozzuk egy kuponnal,
amellyel 5000 Ft kedvezménnyel vásárolhat okostelefont Domino csomagban a www.t-mobile.hu-n!

TELJESSÉ TESSZÜK A NETEZÉS ÉLMÉNYÉT
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.
Az akciós kupon 2013. augusztus 31-ig váltható be a www.t-mobile.hu-n. Az online kedvezmény részletei: www.t-home.hu/onlineakcio.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Telekom TV-ajánlat

TV-készülék ajánlatunk

TV-Minicsomagok
most 2 hónapig
csak 290 Ft-ért!

32"

Már egyes Samsung SMART TV-ken
is elérhető a Telekom Moziaréna
alkalmazás, mellyel folyamatosan
frissülő filmkínálatból válogathat, és
néhány gombnyomással mozit varázsolhat otthonába, megfelelő internetkapcsolat esetén.
Keresse az alkalmazást a Samsung
TV SMART menüjében!
További részletek: www.t-home.hu/
lakossagi/tv/moziarena

Válasszon egy minicsomagot 2 hónapig 290 Ft-os havi díjért Telekom
TV-előfizetéséhez! 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 Pak, az HBO MaxPak és a Night Life
minicsomagokra. A 3. hónaptól érvényes havi díjakra vonatkozó információk: üzleteink, www.t-home.hu, 1412.

Ne érje váratlanul
a digitális átállás!

Samsung SMART LED TV
80 cm-es, FULL HD (UE32F5300)

Ha jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennával tévézik, válassza a Telekom TV-szolgáltatását! Szakembereink a szolgáltatás részeként mindent
elvégeznek Ön helyett: házhoz szállítják a szükséges eszközöket, kiépítik és beüzemelik a TV-szolgáltatást! Nincs más dolga,
mint továbbra is kényelmesen hátradőlni és tévézni.

0 Ft

kezdőrészlettel,
+ 24 × havi 5900 Ft kamatmentes részletre.
(Teljes ár: 141 600 Ft)

A digitális átállás további módjairól és feltételeiről a
www.t-home.hu/digitalisatallas, illetve az NMHH zöld számán
(06-80-38-39-40) tájékozódhat.

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

Telekom Kapcsolat Program kedvezmények

Szponzoráció

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

Alcatel One Touch EVO 7 táblagép

HTC Desire X okostelefon

Samsung Galaxy mini
okostelefon

Az okostelefon Mozaik és Next díjcsomagokkal, a táblagép Net & Roll mobilinternet-díjcsomaggal, az
előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel vásárolható meg. A kedvezmény az ajánlatban
megjelölt eszközökre 2013. május 2. és június 30. között, illetve a készlet erejéig vehető igénybe. i 1

Kapcsolat Kártyája
felejthetetlen
nyári élményeket nyújt
az egész családnak!

vezmény
15 % ked jegy ekből!
ő
p
a belé

Látogasson el 15% kedvezménnyel a Telekom Kapcsolat Program kedvezményadó partnereihez! Országszerte élményfürdők,
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kalandparkok és játszóházak várják az egész családot!
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

TELEKOM MOZIARÉNA
MÁR A SAMSUNG 
SMART TÉVÉKEN IS –
MINDIG VAN MIT NÉZNI!

VOLT Fesztivál
A Telekom bemutatja az idén 21. alkalommal
megrendezésre kerülő VOLT Fesztivált
(Sopron, 2013. július 3. – július 6.).
A VOLT Fesztiválra ebben az évben is számtalan hazai és külföldi sztárfellépő látogat el:
30 Seconds to Mars, Hurts, Martin Solveig,
Queens of the Stone Age, Parov Stelar Band.
A helyszínen számos meglepetéssel várjuk a
látogatókat!

Díjcsomag ajánlat

Domino Surf
mindig képben lehet

Tipp!

Okostelefon ajánlatunk

g
Újdonsá

Használja ki az okostelefonjában rejlő lehetőségeket a Domino Surf díjcsomaggal!
Havi 150 MB díjcsomagban foglalt belföldi
adatforgalmat kap a kedvező perc- és SMS
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díjak mellé havi 890 Ft időszaki díjért.

Rendelje
online!

Domino Surf díjcsomag
Időszaki díj*

890 Ft

Az időszaki
díjban foglalt
adatmennyiség*

150 MB

Perc és SMS
díjak

29 Ft (hálózaton belül), 39 Ft
(minden belföldi irányba)

További extra

Adat, perc vagy SMS bónusszal
jutalmazzuk minden, legalább
2500 Ft feletti elektronikus feltöltés után, a bónusz előzetes
aktiválása után.
Aktiválás: www.t-mobile.hu, vagy
SMS a 1430-ra.

* Az időszaki díj 30 naponta automatikusan levonására kerül Domino egyenlegből. Amennyiben Domino egyenlegén nem áll rendelkezésre az időszaki díj
ellenértéke, akkor a fennmaradó egyenleg erejéig továbbra is az itt meghatározott díjszabás alapján forgalmazhat tovább, használhatja fel, az időszaki díj
pedig akkor kerül levonásra, amikor az ahhoz szükséges egyenleg rendelkezésre áll.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Samsung
Galaxy Young
Online rendelésnél
38 990 Ft helyett

32 990 Ft
Domino csomagban,
a www.t-mobile.hu-n történő
rendelés esetén.
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Vannak pillanatok,
amelyek megérdemlik,
hogy az ország
első 4G hálózatán
oszthassa meg őket. i5

4G/LTEképes

Élvezze a villámgyors 4G/LTE sebességet
Sony okostelefonon!
Sony Xperia Z – Lenyűgöző teljesítmény és design egy vízálló készülékben*

0 Ft kezdőrészlettel, + 24 × 2990 Ft kamatmentes havi részletre.
(Teljes ár: 71 760 Ft)

i

Mozaik XXL díjcsomaggal, új előfizetőknek, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt
2 éves hűségidővel.
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A 4G/LTE hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe.
Lefedettségi térkép: www.t-mobile.hu/4G.
* IP 55 és 57 szabvány szerint.
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 ovábbi információk a kiadványban szereplő
T
ajánlatokkal kapcsolatosan

1 Telekom Kapcsolat Program kedvezmény: A kedvezményes készülékajánlat 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 otthoni szolgáltatásait használó ügyfeleknek a
vásárlás során a kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozniuk kell a Telekom otthoni és mobil szolgáltatásaiknak
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.
2 TV-készülék ajánlat: Az ajánlat 2013. május 15-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.

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

3 Domino Surf: A feltöltési bónusznál a 10 000 Ft alatti feltöltésnél a bónusz percek és SMS-ek csak hálózaton belüli,
ennél magasabb feltöltés esetén bármely belföldi alapdíjas szám hívására vagy SMS-küldésre felhasználhatóak.
Az aktiváló SMS és hívás díjmentes. Az adatforgalom is csak belföldön használható. A bónusz a feltöltéstől számított 7 napig használható fel, arany szintű ügyfelek 14 napig, platina szintű ügyfelek 30 napig használhatják fel.
4 Mobiltelefon ajánlatok: A mobiltelefon ajánlat 2013. június 3-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. Mobil előleg fizetése szükséges
lehet. A Sony Xperia Z készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
5 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.

