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Telekom világa
Mennyi szín fér bele egy
Next beszélgetésbe?

Bármennyi

belefér

már 9990 Ft
h av i dí j tó l

Telefonáljon korlátlanul
és mobilinternetezzen
a szupergyors 4G sebességgel!
A fenti havi díj arany és platina szintű ügyfeleknek, aranytárskártyás előfizetéssel,
a díjcsomagra vállalt 2 éves hűségidővel érhető el 2013. december 31-ig.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Okostelefon ajánlatunk

Akciós ajánlatok

LG

Minden
otthoni és
mobilinternet
csomag
havi díja az
első 2 hónapban

Optimus G2

4G/LTE - ké

pe s

5,2"

0 Ft

Samsung Galaxy
S4 mini
okostelefon

A Telekom
elhozza
Önnek
a digitális
olvasás
élményét!

A készülékek meghatározott díjcsomagokkal, 2 év hűségidővel vásárolhatóak meg, 2013. november 1. és december 31. között, illetve a készlet erejéig.

Élje bele magát ez e-könyvek világába
és vásároljon a Telekom ’txtr e-könyv
áruházában olvasnivalót!

Nyerjen családi álomutazást
a dániai LEGOLAND-ba!

Regisztráljon a Telekom ’txtr online
könyvesboltban és regisztrációjával
akár egy Samsung Galaxy Tab3 8.0
LTE táblagépet is nyerhet, Domino Web
csomaggal! Hetente változó kiadói
kedvezmények várják a txtr.hu-n!

Samsung 101 cm-es Full HD 3D Smart LED TV (EU40F6670)

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

0 Ft

kezdőrészlet
+ 24 × havi 1490 Ft kamatmentes
részlet. (Teljes ár: 35 760 Ft)

Hasznos tippek
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Samsung Galaxy
Tab3 8.0 LTE
táblagép

7"

Új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, bármely NetMánia otthoni
internet csomagra vállalt 2 év
i3
hűségidővel.

15% kedvezmény kiemelt készülékeinkre
arany és platina szintű ügyfeleinknek!

Fotó: RTL Klub

A Vundersőn és Zuperszexi Sebestyén Balázs és Vadon Jani provokatív,
új esti showműsora. Az RTL Klub
képernyőjén vasárnap esténként a
fiúk a tőlük már megszokott stílusban
vitatják meg a hét legfontosabb közéleti és bulváreseményeit, miközben
kibeszélik a legfelkapottabb hírességeket, sőt, a közönséget is aktívan
bevonják a műsorba. Nézze az RTL
Klubot vasárnap esténként is!

A REGIO kupon 10% kedvezményt
biztosít a www.regiojatek.hu-n történő
i4
vásárlásnál.

Telekom Kapcsolat Program kedvezmények

Novemberi kedvezményes készülékek:

Válasszon
táblagépet
az internet
mellé!

Samsung Galaxy
Tab3 WiFi 7.0

Új előfizetők részére, a díjcsomagra
vállalt 2 év hűségidővel. A 3. hónaptól
a hűségidő végéig érvényes havi díjak
a www.telekom.hu oldalon találhatók.
Az akció időtartama:
2013. november 1. – december 31.

Új előfizetéssel, a Next M
díjcsomagra vállalt 2 éves
hűségidővel. Mobil előleg
fizetése szükséges. i 2 i 3

Új, szórakoztató
showműsor
az RTL Klubon!

A Líra kuponnal 25% kedvezményt
kap a könyvkínálatra, valamint díjmentes házhozszállítást a www.lira.hu-n
i4
történő megrendelésnél.

1990 Ft

kezdőrészlet
+ 24 × havi 1990 Ft
kamatmentes részlet.
(Teljes ár: 47 760 Ft)

SZÓRAKOZÁS

Rendeljen új Telekom
otthoni szolgáltatást
a telekom.hu-n
és Líra valamint REGIO játék
kedvezménykuponokat kap!

10%eLEGO
z m é n y!
k e dv

Ha LEGO® termékeket vásárol kedvezményesen Kapcsolat Kártyával a REGIO
játékáruházakban minimum 3000 Ft értékben, családi utazást nyerhet a dániai LEGOLAND-ba! Mindössze annyi a teendője, hogy lefotózza a pénztári bizonylaton szereplő AP kódot és az üzlet nevével együtt elküldi MMS-ben a díjmentes
06 30 97-87-675-ös számra. Internetes vásárláskor a csomagban kapott számla
sorszámát fotózza le és azt küldje el a leírtak szerint, így máris részt vehet a sorsoi6
láson! Az akció időtartama: 2013. november 15. – december 15.

g!
Új d o n sá

Részvételi feltételek
és játékszabály:
www.txtr.hu
A promóció 2013. október 17-étől,
december 4-ig tart.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

telekom.hu

VÁSÁROLJON A TELEKOM.HU-N KÉNYELMESEN,
MEGÚJULT KEDVEZMÉNYEKKEL!
 Dupla havidíj-leforgalmazhatóság az első hónapban – új vagy lejárt hűségidejű havidíjas mobil-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel
 Extra 2000 Ft hálózaton belüli lebeszélhetőség és 200 MB adatforgalom – Domino előfizetés és készülék együttes vásárlásakor
Sokféle kedvezmény
online vásárlásnál

i

Bármikor, sorban állás
nélkül vásárolhat

További információk a kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatosan

1 Next díjcsomag: A Next díjcsomagok kizárólag lakossági célú felhasználásra vehetők igénybe. A korlátlan beszélgetés alapdíjas irányokba érvényes, belföldön.
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 Okostelefon és táblagép ajánlatok: Az okostelefon és a táblagép ajánlat 2013. november 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.
A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
4 Líra és REGIO kuponok: A Líra kedvezményt 2014. január 31-ig, a Regio kedvezményt 2013. december 1-ig lehet
igénybe venni. A Líra és a REGIO kuponok kedvezménye más kedvezménnyel nem vonható össze és a már akcióban lévő termékekre nem érvényesíthető. A 25% kedvezmény a Líra webáruház teljes könyvkínálatára vonatkozik,
kivéve a tankönyveket, antikvár könyveket, játékokat, műszaki cikkeket, e-könyveket és az akciós könyveket.
A kedvezmények a bolti árra vonatkoznak. Az ajánlat csak meghatározott Telekom TV, internet és telefon szolgáltatások megrendelése esetén él. Részletek: www.telekom.hu.

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

Ingyenesen kiszállítjuk
megrendelését
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Készpénzzel vagy
bankkártyával is fizethet

5 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 az akcióban a mobil-előfizetés vásárlása 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
6 REGIO-LEGO nyereményjáték: A játékban való részvételhez a bizonylatot meg kell őrizni, mert nyeremény átvételéhez
szükséges. A sorsolás időpontja: 2013. december 20. Részletek és játékszabályzat: www.telekom.hu/akciok.
7 Online kedvezmények: Az online kedvezmények belföldön, alapdíjas irányokban 30 napon belül forgalmazhatók
le. A dupla havidíj-leforgalmazhatóság a hang-díjcsomag, illetve mobilinternet-csomag alaphavidíjára vonatkozik és annak Díjszabás szerinti feltételei szerint használható fel. Domino előfizetésnél a kedvezmények akkor
érvényesülnek, ha a SIM kártya 2013. december 31-ig aktiválásra kerül. A telekom.hu-n történő megrendelések
kiszállítása abban az esetben díjmentes, ha bármilyen készüléket vagy SIM kártyát vásárol havidíjas vagy Domino
előfizetéssel, illetve bármi mást 10 000 Ft fölötti értékben rendel honlapunkon.

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.

