

2013. október

Telekom világa

15 KÉSZÜLÉK
15% KEDVEZMÉNNYEL A
15 ÉVES Telekom
KAPCSOLAT PROGRAMBAN

Arany és platina szintű ügyfeleinknek 15 mobil és otthoni készülék árából
15% kedvezményt adunk! További részletek: www.telekom.hu/kapcsolat15
Az akciós kedvezmény további speciális feltételek mellett, 2013. szeptember 2-ától visszavonásig, de legkésőbb október 31-ig vehető igénybe a különböző szolgáltatásokhoz és díjcsomagokhoz elérhető készülékajánlatok általános feltételeinek megfelelően, a meghatározott
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csomagokra vállalt 2 év hűségidővel a készlet erejéig.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Díjcsomag ajánlat – mobiltelefon

Okostelefon ajánlatunk

ÉLJE ÁT A KORLÁTLAN SZABADSÁGOT!
Next díjcsomag mellé
Next Társkártya 4000 Ft havidíj-kedvezménnyel!
Korlátlan beszélgetés
és SMS hálózaton belül
Next L díjcsomaggal

15 990 Ft

4hav0i0díj0- Ft
y
kedvezménNe x t Társ !
k árt yával

-os havi díjért

Next L Társkártya
díjcsomaggal

11 990 Ft

-os havi díjért
(havidíj-kedvezménnyel)

Hívja a 11824-et és tegye fel kérdéseit a nap 24 órájában!

Az ajánlathoz most az Extra
Tipp
készülékbiztosítást az első
6 hónapban díjmentesen veheti
igénybe, ha személyesen, üzleteinkben vásárolja meg a készüléket.
A készülékbiztosítási ajánlat 2013.
október 20-ig érvényes.

Mozizzon
és nyerjen!

Hasznos tippek

a Tudakozó
Plusz
új száma

0 Ft

kezdőrészlet +
24 × havi 1490 Ft kamatmentes részlet. (Teljes ár: 35 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next XL díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel, arany és platina szintű havidíjas előfizetőknek.
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Mobil előleg fizetése szükséges..

Telekom Kapcsolat Program kedvezmények

Next L és a Next Társkártya L díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Next és Next
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Társkártya díjcsomagok ugyanazon folyószámlán legyenek.

11824

HTC ONE – Arany és platina szintű
ügyfeleknek 15%-os kedvezménnyel

Töltse le az új Telekom alkalmazást
g!
okostelefonjára
Újdonsá
és intézze ügyeit a mobilján!

Vásároljon 2013. október 15. és november 15. között
hétköznapokon kedvezményes jegyet Kapcsolat Kártyával bármely Cinema City moziban és értékes Samsung
készülékeket nyerhet.

Az alkalmazás szolgáltatásaival
számtalan dolgot elintézhet néhány érintéssel:
 Mobil előfizetésem – megnézheti aktuális mobilegyenlegét, letöltheti
és kifizetheti mobil számláit
 Üzletkereső – aktuális pozíciója alapján megtalálhatja a legközelebbi
Telekom üzletet
 Telekom Kapcsolat Program – megtudhatja, hogy elérte-e az arany
vagy platina szintet, ellenőrizheti pontegyenlegét, információkat kaphat hűségprogramunk kedvezményeiről

Tipp

A szolgáltatás díja előfizetői és nyilvános állomásról 200 Ft/perc.

Az alkalmazással hozzáférhet Kapcsolat Kártyája képéhez is, amelynek felmutatásával igénybe
veheti partnereink kedvezményeit!

Keresse a Telekom alkalmazást az App Store-ban és a Google Play
áruházban! További részletek: www.telekom.hu/app

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Samsung Galaxy Tab3 8.0 LTE
táblagép

Hogyan vehet részt az akcióban?
Fotózza le a jegyet, majd a fotót küldje el MMS-ben
a 06 30 97 87 677-es díjmentes telefonszámra! Sorsolás
2013. november 20-án, a nyerteseket SMS-ben értesítjük.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Tovább szárnyal az
Éjjel-Nappal Budapest
az RTL Klubon!

Fotó: RTL Klub / Bársony Bence

Samsung Galaxy S4
okostelefon

Samsung
Galaxy NX 300
fényképezőgép

SZÓRAKOZÁS
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Az idei nyár legnépszerűbb televíziós sorozata,
az Éjjel-Nappal Budapest ősszel is szárnyal az
RTL Klubon hétköznap esténként. Kövesse nyomon Lali, Joe, Anikó és a többiek életét, akik ugyan
mindannyian már nem laknak együtt, de kalandjaik
még mindig szórakoztatóak és tanulságosak.
Ha lemaradt valamelyik epizódról kölcsönözze ki
az Interaktív TV Videotékájából!

Vágjon bele az internetezésbe
az Internet Kezdőknek csomaggal!
INTERNET KEZDŐKNEK CSOMAG
INTERNET + ESZKÖZ + TÁMOGATÁS
A csomagban
 korlátlan otthoni internet-előfizetést,
	HP notebookot vagy Lenovo táblagépet és
 díjmentes informatikai támogatást kínálunk
az első lépésekhez.

15,6"

9"

HP 650 notebook

Lenovo A2109A táblagép

kezdőrészlet + 24 × havi 3490 Ft
kamatmentes részlet. (Teljes ár: 93 660 Ft)

kezdőrészlet + 24 × havi 2190 Ft
kamatmentes részlet. (Teljes ár: 52 560 Ft)

9900 Ft

0 Ft

A notebookot és a táblagépet a fenti feltételekkel legalább 6 hónapja Telekom előfizetők vehetik igénybe, új előfizetéssel, Internet Kezdőknek 
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csomagban, NetMánia otthoni internet csomaggal, 2 év hűségidővel.
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További információk a kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatosan

1 15 készülék 15% kedvezménnyel: Az ajánlat a Telekom Kapcsolat Program szabályzatában foglaltak szerint
2013. szeptember 2-ától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes a Magyar Telekom szolgáltatási területein.
Egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A HTC ONE ajánlatnál a feltüntetett készülékár az aktuális árlista
szerinti készülékár KAP kedvezménnyel csökkentett összege. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
A készülékek bizonyos alkalmazásainak letöltése és használata adatforgalmat generál. A tájékoztatás nem teljes
körű, az egyes készülékajánlatok további feltételei: Telekom üzletek, telekom.hu/kapcsolat15.
2 Next díjcsomag: A Next L és a Next Társkártya L díjcsomagok kizárólag mobiltelefonnal, lakossági célú felhasználásra vehetők igénybe. A korlátlan beszélgetés és SMS hálózaton belüli, alapdíjas hívásokra és SMS-ekre
érvényes. A Next Társkártya havidíj-kedvezmény érvényesüléséhez a Next és a Next Társkártya díjcsomagoknak
is aktív státuszúnak kell lenniük az adott hónap utolsó napján, a díjcsomagokhoz tartozó előfizetéseknek azonos
folyószámlán kell lenniük, vagyis egy előfizetőhöz és azonos számlázási címhez kell tartozzanak, továbbá azokról
az előfizető egy közös számlalevelet kell kapjon.

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

3 Telekom alkalmazás: A Telekom alkalmazás iOS és Android operációs rendszerű okostelefonokon érhető el,
letöltése és használata adatforgalmat generál. Az Üzletkereső használatához GPS-es készülék szükséges.
4 Cinema City nyereményjáték: A nyereményjáték játékszabályzata 2013. október 15-étől elérhető a
www.telekom.hu oldalon az Akciók menüpontban a Kapcsolat Program akciók között. A kedvezményezett Cinema
City jegyek köre: hétköznapokon teljes árú gyermek-, diák-, nyugdíjas és pedagógus jegy normál és digitális 3D
előadásra, illetve az IMAX és IMAX 3D (kivéve VIP és 4DX) előadásokra. Egy kártyával egy napon összesen két kedvezményes jegyet vásárolhat. A kedvezmény más kedvezménnyel, így például a mozi saját, normál felnőtt jegyekre
vonatkozó szerdai kedvezményével nem vonható össze, de a többi jegyre a kedvezmény érvényes ekkor is.
5 Internet Kezdőknek csomag: A részletfizetést legalább 6 hónapja Telekom előfizetők vehetik igénybe, amen�nyiben az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Mobil előfizetés
esetén az arany, illetve patina kiemeltségi szint is szükséges a részletfizetéshez. Az Internet Kezdőknek csomag
ára az internet-szolgáltatás havi díjától függően változhat. Az ajánlat 2013. szeptember 2-ától visszavonásig,
illetve a készletek erejéig érvényes. A díjmentes szakértői támogatás magában foglal 2 db 5-10 perces online vagy
telefonos és 1 db 90 perces helyszíni segítségnyújtást. A támogatás a csomag megrendelésétől számított 1 évig
használható fel. Az egyéb hibaelhárító szolgáltatatás a mindenkori Szuperszerviz ÁVF szerint vehető igénybe.

Részletek és szerződéses feltételek:
www.telekom.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.

