

2013. július

Telekom világa
CSALÁDI+HD TV-DÍJCSOMAG

4090 Ft

havi díjjal

új és meglévő Interaktív TV-előfizetéssel,
2 éves hűségidővel, otthoni internet és telefon
mellé, T-Home kedvezménnyel.

Új! HD csatornák!
a T V- csomagban

Az ajánlat 2013. július 2-ától visszavonásig érvényes. Részletek: üzleteink, 1412, www.t-home.hu.

NÉZZE KEDVENC CSATORNÁIT HD MINŐSÉGBEN!
Az új Családi+HD TV-csomag több mint 60 csatornát kínál, köztük HD minőségben szórakoztató, ismeretterjesztő,
sport és filmcsatornákat is. Sőt, a szolgáltatáshoz szükséges HD-képes set-top-boxot az előfizetés részeként díjmentesen biztosítjuk. Válasszon a csomaghoz HD TV-készüléket kínálatunkból a teljes élményért!

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Újdonság

Díjcsomag ajánlat – mobiltelefon
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ÉLVEZZE A NYARALÁS
MINDEN PILLANATÁT,
NETEZZEN KÜLFÖLDÖN IS
GONDTALANUL!

Július 1-jétől Ön is hallhatja a különbséget! A Telekom bevezette a HD Hang szolgáltatást,
amely kiváló minőségű kristálytiszta hangzást biztosít a Telekom mobil ügyfeleinek.
A HD Hang szolgáltatást díjmentesen, automatikusan biztosítjuk mobil ügyfeleinknek,
a Telekom szélessávú mobil hálózatán belül (3G és 4G/LTE lefedettség), HD Hang-képes
okostelefonok között.
További részletek és a HD Hang-képes készülékek listája: www.t-mobile.hu/hdhang
TV-készülék ajánlatunk

Váltson HD TV-készülékre és élvezze
a Családi+HD csomag HD csatornáit!

TRAVEL & SURF roaming adatdíjcsomagjainkkal kedvező díjakon netezhet az EU-ban. Fedezzen fel különleges
helyeket, találja meg a legizgalmasabb programokat és
ossza meg nyaralása legjobb pillanatait! Most még kedvezőbb feltételekkel veheti igénybe csomagjainkat.
A csomag
neve

Bennefoglalt
adatmennyiség*

Díjazás

Érvényesség (a sikeres
megrendelés után)

Travel & Surf S
(napi)

10 MB

690 Ft/nap

24 óra

Travel & Surf M
(napi)

50 MB helyett
150 MB

2090 Ft helyett
1490 Ft/nap

24 óra

Travel & Surf L
(heti)

250 MB

10 790 Ft helyett
6990 Ft/7 nap

168 óra

* A napi csomagokban (S, M) foglalt adatmennyiség elérése után új csomag aktiválása szükséges a netezéshez, a
heti csomag (L) adatmennyiségének elérése után max. 32 Kbit/sec le-/ feltöltési sebességgel netezhet az 1 hetes
érvényességi idő végéig.
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Rendelje meg gyorsan és egyszerűen, egy sms-sel a 1430-ra:
 +SURFS,
 +SURFM vagy
 +SURFL kóddal
arról a telefonról, amelyen netezni szeretnél.

Az akció 2013. július 1. és augusztus 31. között megrendelt Travel & Surf
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M és L roaming adatdíjcsomagokra érvényes.
Telekom TV ajánlat

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

0 Ft

kezdőrészlettel, + 24 × havi 5490 Ft kamatmentes részletre.

(Teljes ár: 131 760 Ft) Az ajánlatot legalább 6 hónapja Telekom otthoni szolgáltatás előfizetők vagy arany illetve platina szintű Telekom mobil ügyfelek vehetik igénybe, a TV-előfii1
zetésre vállalt 2 éves hűségidővel.

Ne érje váratlanul
a digitális átállás!

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.

Júliusi kedvezményes készülékek:

Alcatel One Touch EVO 7 táblagép

LG Optimus L5 II
okostelefon

Samsung Galaxy SIII
LTE 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
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megjelölt eszközökre 2013. július 1. és 31. között, illetve a készlet erejéig vehető igénybe.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Nemzetközi opció
telefonáljon külföldre 50%-os
kedvezménnyel
Válasszon vezetékes telefonjához Nemzetközi opciót és telefonáljon
külföldre 50%-os kedvezménnyel! Az opcióval 50%-os kedvezményt
kap telefon díjcsomagjának nemzetközi percdíjaiból. Sőt, most az opció
590 Ft-os havi díját az első hónapban elengedjük.
Az opció az Alap, a Hoppá, a Favorit Extra, a Százperces és Klasszik
vezetékes telefon-díjcsomagok mellé vehető igénybe. A havidíj-akció
2013. július 1. és december 31. között vehető igénybe.

Telekom Kapcsolat Program kedvezmények

15% kedvezmény kiemelt készülékeink árából
arany és platina szintű ügyfeleinknek
minden hónapban!

Díjcsomag ajánlat – vezetékes telefon

Készülékajánlat

Örökítse meg
a nyár legszebb
pillanatait
a Samsung
csúcskategóriás
fényképezőgépével!
Samsung NX300 fényképezőgép
 20,3 MP – kiemelkedő minőség, élethű színek,
a kategória legnagyobb felbontása
	Közvetlen, vezeték nélküli képküldés mobilra,
számítógépre vagy SMART tévére

39 900 Ft

kezdőrészlettel, + 24 × havi 5900 Ft
kamatmentes részletre. (Teljes ár: 181 500 Ft)

FONTOS INFORMÁCIÓ!
Ha már a Telekom tévészolgáltatását
használja, az átállás nem érinti, azt
követően is változatlan formában
élvezheti tévészolgáltatásunkat.

Az ajánlatot legalább 6 hónapja Telekom otthoni szolgáltatást
használó előfizetők vagy arany illetve platina szintű Telekom
mobil ügyfelek vehetik igénybe, valamely NetMánia otthoni
internet-csomagra vállalt 2 éves hűségidővel.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

NEXT DÍJCSOMAGOK
A KORLÁTLAN BESZÉLGETÉS ÉLMÉNYE*
A Next L díjcsomaggal
annyit beszélhet és
SMS-ezhet a Telekom
mobil hálózatán belül
amennyit csak szeretne

15 990 Ft -os havi díjért,
a díjcsomagra és az előfizetésre
vállalt 2 éves hűségidővel.
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BlackBerry Z10 okostelefon
 BlackBerry 10 operációs rendszer
 4,2" érintőkijelző

0 Ft

kezdőrészlettel + 24 × havi 3490 Ft kamatmentes részletre. (Teljes ár: 83 760 Ft)

Next L díjcsomaggal, új előfizetőknek, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel.
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Mobil előleg fizetése szükséges lehet.

* A Next L díjcsomag korlátlan perceket és SMS-ket kínál a Telekom mobil hálózatán belül, a Next XL belföldön, bármely alapdíjas számra.
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További információk a kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatosan

1 TV-készülék ajánlat: Az ajánlat 2013. július 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. IPTV Koktél és Közszolgálati 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.
2 Telekom Kapcsolat Program készülékkedvezmény: 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 Telekom világa kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás
nem teljes körű.

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:
Telekom üzletek, www.t-home.hu, www.t-mobile.hu Akciók menüpont, 1430, 1412.
3 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.
4 Next díjcsomag: A Next díjcsomagok kizárólag mobiltelefonnal, lakossági célú felhasználásra vehetők igénybe.
5 Mobiltelefon ajánlat: A mobiltelefon ajánlat 2013. július 1-jétől 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.

Megrendelés, részletek és szerződéses feltételek:
www.t-home.hu, www.t-mobile.hu
Telekom üzletek
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.

