

2013. augusztus

Telekom világa

GYORSULJON FEL A 4G MOBILINTERNET SEBESSÉGÉVEL!
4G/LTE-képes készülékek 24 000 Ft kedvezménnyel!
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Sony Xperia
Tablet Z
Nokia Lumia 820
59 760 Ft helyett

35 760 Ft
Új előfizetéssel, a Mozaik M
díjcsomagra vállalt 2 év
hűségidővel. Mobil előleg
i1
befizetése szükséges.

112 560 Ft helyett

88 560 Ft
Új előfizetéssel, a Net&Roll L
mobilinternet-csomagra vállalt
2 év hűségidővel. Mobil előleg
i1
befizetése szükséges.

4G/LTE sebesség már 88 településen!
A 4G/LTE hálózat újabb 9 városban Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsett, Székesfehérváron, Tatabányán és Zalaegerszegen érhető el. Magyarországon elsőként a Telekom
vezette be a 4G/LTE technológiát és vele együtt a villámgyorsan betöltődő weboldalak és a szempillantás alatt letöltődő videók és fotók élményét. További akciós 4G/LTE-képes készülékek és lefedettségi térkép: www.telekom.hu/4G i2

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Díjcsomag ajánlat – mobiltelefon

Készülék ajánlataink

SZÓRAKOZÁS

MÁR MOST GONDOLJON
AZ ISKOLAKEZDÉSRE!

NETEZZEN KEDVEZŐ DÍJON
AZ EU-BAN!

Tovább szárnyal az
Éjjel-Nappal Budapest
az RTL Klubbon!

Telekom Kapcsolat Program kedvezmények

15% kedvezmény kiemelt
készülékeink árából
arany és platina szintű
ügyfeleinknek minden hónapban!
Augusztusi kedvezményes
készülékek:

Fotó: RTL Klub / Bársony Bence

Az Éjjel-Nappal Budapest pár hónap
alatt Magyarország egyik legnépszerűbb sorozata lett a Barátok
Közt mellett. A keménykötésű Joe,
a bolondos Lali, a gyönyörű Anikó és
a többiek nagyon hamar a hétköznap
estéink részévé váltak. Ha lemaradt
valamelyik epizódról kölcsönözze ki
az Interaktív TV Videotékájából!

Sony Xperia Tablet S
táblagép

HTC Desire 200
okostelefon

Samsung Galaxy
Fame 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. augusztus 1. és 31. között, illetve a készlet
i4
erejéig vehető igénybe.

AKCIÓS AJÁNLAT

TRAVEL & SURF roaming adatdíjcsomagjainkkal kedvező díjakon,
fix költséggel netezhet az EU-ban.
A csomag
neve

Bennefoglalt
Díjazás
adatmennyiség

Érvényesség Megrendelés
(a sikeres meg- (SMS a 1430-ra)
rendelés után)
24 óra
+SURFS

Travel & Surf S
(napi)
Travel & Surf M
(napi)
Travel & Surf L
(heti)

10 MB

690 Ft/nap

50 MB helyett
150 MB
250 MB

2090 Ft helyett 24 óra
1490 Ft/nap
10 790 Ft helyett 168 óra
6990 Ft/7 nap

O n li n e é n y !
kedvezm

+SURFM
+SURFL

Az akció a 2013. július 1. és augusztus 31. között megrendelt
Travel & Surf M és L roaming adatdíjcsomagokra érvényes.
Váltson Sony Xperia Z-re 2 év
hűséggel, majd ezt követően
vegye igénybe bármely Travel &
Surf roaming adatdíjcsomagot
és egy Sony hangszórót adunk
ajándékba!

VÁLASSZON TÁBLAGÉPET
akár 0 FT-ért!

RENDELJE MEG ONLINE OTTHONI SZOLGÁLTATÁSAINKAT
(TV + INTERNET + TELEFON) KEDVEZMÉNYES DÍJJAL!

10,1"

 Több mint 60 csatornás
TV-csomag HD-csatornákkal
(Családi+HD csomag)
 Korlátlan nagy sebességű internet
(NetMánia M csomag)
 0 Ft-os percdíj belföldi vezetékes
és Telekom mobil irányba*
(Hoppá telefon díjcsomag)
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most az első 2 hónapban online rendeléssel 11 680 Ft helyett csak

5570 Ft
új előfizetéssel, 2 év hűséggel,
Telekom kedvezménnyel.

Samsung Galaxy Note 10.1 LTE

A 3. hónaptól 11 680 Ft a havi díj
a hűségidő végéig.
Az ajánlat 2013. július 1-jétől visszavonásig érvényes.

0 Ft

Az akció 2013. július 1. és augusztus 31. között érvényes.

23 760 Ft helyett
Új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, a Net&Roll L mobilinternetcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.

i1
* A Hoppá díjcsomaggal 0 Ft-os percdíjjal hívhatja az összes belföldi, normál díjazású vezetékes számot havi 5000 perc erejéig, valamint az alapdíjas Telekom mobil számokat, havi 200 perc erejéig.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

ÉLJE ÁT A TŰÉLES HD KÉPMINŐSÉG ÉLMÉNYÉT
CSALÁDI+HD TV CSOMAGGAL!

CSALÁDI+HD TV DÍJCSOMAG
HD-csatornákkal

1990 Ft

havi díjjal az első két hónapban.

Új Interaktív TV-előfizetéssel, 2 éves hűségidővel.
A 3. hónaptól a hűségidő végéig érvényes havi díj 4090 Ft otthoni telefon
és internet szolgáltatások mellé. A havidíj-akció 2013. augusztus 7. és
i5
október 15. között érvényes.
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További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan

1 4G/LTE-képes készülékajánlat: A kedvezményes készülékajánlatok 2013. július 15-étől a készlet erejéig, de
legkésőbb augusztus 31-ig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A kedvezmény a 2013.
július 1-jei akciós árlistában szereplő árhoz képest értendő. A készülékek bizonyos alkalmazásainak letöltése és
használata adatforgalmat generál. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
2 4G/LTE hálózat: A 4G/LTE hálózat kizárólag 4G/LTE-képes eszközzel vehető igénybe, megfelelő díjcsomaggal,
a lefedettségi területen belül. Az érintett települések kültéri lefedettsége 60-100% között alakul.
3 Travel & Surf: 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. 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.

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

4 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 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.telekom.hu/kapcsolat15.
5 Családi+HD TV csomag ajánlat: A televízió szolgáltatás a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein
a műszaki felmérés eredményétől függően érhető el. Egyes végpontokon a műszaki képességeknek megfelelő
képfelbontásban kerülnek továbbításra a HD-csatornák. A HD-csatornák vételéhez szükséges egy erre alkalmas
vevőkészülék (set top box), amelyet szakembereink díjmentesen telepítenek és egy Full HD vagy HD Ready
TV-készülék.

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.

