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Telekom világa

SZÍNEZZÜK KI A TELET
MÉG TÖBB ÉLMÉNNYEL!
Okostelefon, TV és táblagép
már 0 Ft kezdőrészlettel, kamatmentes részletre, 2 év hűséggel,
meghatározott előfizetőknek és díjcsomagokkal.

További feltételek: telekom.hu, illetve Telekom üzletek.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Telekom Kapcsolat Program kedvezmények

Telekom TV ajánlat

MOZIKLUB
A VIDEOTÉKÁBAN
FILMEK, SOROZATOK
KORLÁTLANUL

15% kedvezmény kiemelt készülékeinkre
arany és platina szintű ügyfeleinknek!
Decemberi kedvezményes készülékek:

Legyen tagja a MoziKlubnak és válogasson az ott fellelhető számos
sikerfilmből és sorozatból, csupán egy mozijegy áráért! A MoziKlub
kínálata folyamatosan bővül, így mindig lesz mit nézni!
Interaktív TV díjcsomagok mellé a MoziKlub előfizetés most az első
2 hónapban csak havi 290 Ft, a 3. hónaptól havi 1500 Ft.
Az akciós ajánlat 2013. november 6-ától visszavonásig tart.
Samsung 101 cm-es Full HD 3D Smart LED TV (EU40F6670)

Samsung Galaxy
Tab3 8.0 LTE
táblagép

Samsung Galaxy
S4 mini
okostelefon

Még több csatornát nézhet
az ünnepek alatt!

Az okostelefon Next és Mozaik díjcsomagokkal, a táblagép Net&Roll mobil és NetMánia otthoni
internet díjcsomaggal, az előfizetésre és a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel vásárolható meg.
A kedvezmény az ajánlatban megjelölt eszközökre 2013. november 1. és december 31. között
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illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig vehető igénybe.

Ünnepi meglepetésként digitális TV-előfizetőink 2013.
december 24. és 31. között szinte valamennyi csatornánkat
kódolatlanul nézhetik! Kellemes szórakozást kívánunk!
A kódolatlan csatornák listáját a telekom.hu-n találja meg.

Okostelefon ajánlatunk

A kódolatlan csatornákat az analóg kábeltévé szolgáltatással rendelkezők számára nem biztosítjuk.

Samsung
Galaxy
Pocket
Neo

Hasznos tippek

Akciós ajánlat

Váltson elektronikus számlázásra
és fizesse be számláit online,
kényelmesen!

3"

14 990 Ft
Domino Surf
csomaggal

2000 FT EXTRA EGYENLEG
200 MB MOBILINTERNET
Az extra egyenleg hálózaton belül, míg az adatmennyiség belföldön
30 napig használható fel.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Minden otthoni és mobilinternet-csomag
havi díja az első 2 hónapban

Regisztráljon
a tavszamla.hu-n!
 Kényelmes – az Ön által választott időpontban fizetheti be számláit, a világ bármely részéről
 Megbízható – a fizetések biztonságos környezetben történnek
 Díjmentes – nincs regisztrációs és igénybevételi díj
 Hiteles – számláit adathordozóra mentve hivatalos ügyek intézésekor is bemutathatja

1990 Ft

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.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Válasszon táblagépet
az otthoni internethez!

telekom.hu

Samsung Galaxy Tab3 7.0 WiFi

0 Ft

kezdőrészlet
+ 24 × havi 1490 Ft kamatmentes részlet. (Teljes ár: 35 760 Ft)
Bármely NetMánia otthoni internet csomagra vállalt 2 év hűségidővel.

7"
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5000 FT-OS
ONLINE TARTOZÉKKUPON
Vásároljon táblagépet új hűségidő vállalásával és megajándékozzuk egy 5000 Ft értékű
online kuponnal, amit egy legalább 10 000 Ft értékű mobil tartozék egyösszegű vásárlásakor használhat fel a telekom.hu weboldalon. Az új hűségidő vállalható új vagy meglévő,
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lejárt hűségidejű előfizetésre.
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További információk a kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatosan

1 Okostelefon, táblagép és TV-készülék ajánlatok: Az ajánlatok 2013. november 1-jétől visszavonásig, vagy a
készletek erejéig érvényesek és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. Az okostelefon ajánlat 2 év hűségidővel, új előfizetéssel, a táblagép és a TV-készülék ajánlatok legalább 6 hónapja havidíjas Telekom otthoni szolgáltatások előfizetői, illetve arany és platina szintű, havidíjas mobilelőfizetők által vehetők igénybe. A készülékek
elérhetősége üzletenként eltérő lehet. 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.
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 vonat-

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

kozóan 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
3 Samsung Galaxy Pocket Neo: Az ajánlat 2013. november 15-étől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes
és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A Samsung Galaxy Pocket Neo mellé igénybe vehető 2000 Ft extra
egyenleg és 200 MB mobilinternet kedvezmények belföldön, alapdíjas irányokban 30 napon belül forgalmazhatók
le. A kedvezmények abban az esetben érvényesülnek, ha a SIM kártya 2013. december 31-ig aktiválásra kerül.
A készülék bizonyos alkalmazásainak letöltése és használata adatforgalmat generál. A készülék elérhetősége
üzletenként eltérő lehet.
4 Tartozékkupon: Vásárlásonként egy kupon beváltására van lehetőség. A kupon az előfizető által megadott e-mail
címre kerül kiküldésre. Új, hűségidős otthoni szolgáltatás megrendelése vagy a meglévő szolgáltatás hűségidejének meghosszabbítása esetén is biztosítjuk a kupont. Az ajánlat 2013. november 15. és december 31. között
érvényes, valamint a kupont 2014. január 31-ig lehet beváltani.

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.

