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Tévézzen
otthon
és mostantól
bárhol!

TELEKOM TV-ELŐFIZETŐKÉNT ELSŐKÉNT PRÓBÁLHATJA KI A TV GO-T!
Tévézzen mostantól külön díj fizetése nélkül, bárhol, többféle eszközön: laptopon, táblagépen és
okostelefonon a Telekom TV GO-val!

TV GO

TELEKOM TV MOSTANTÓL AZ INTERNETEN IS
MIBEN ÚJ A TELEKOM TV?
hol?

otthon
ÚJ!

bárhol

MIT NÉZHET?

milyen eszközön?

tv-csatornák

videotéka

tv-csatornák

videotéka

MIT NYÚJT a TELEKOM TV GO?
A Telekom TV-előfizetés mindig is a legérdekesebb TV-műsorokat és mozifilmeket nyújtotta, melyeket mostantól nemcsak otthonában,
a TV-készülékén, hanem már notebookon, táblagépen és okostelefonon is nézhet. A TV GO-val a TV-csatornákat az interneten is eléri,
így például a kedvenc sorozatait és TV-műsorait ott nézheti, ahol csak szeretné. Így válik a tévézés élménye több képernyőssé.
 TV-csatornák:
A TV GO-n jelenleg az alábbi 15 TV-csatorna műsorai
nézhetőek élőben.

	VIDEOTÉKA:
– Több száz mozifilm és TV-sorozat
– Filmek, akár TV-premier előtt!
– A nap 24 órájában.
–	Mindössze egy mozijegy áráért.

 Friss filmes híreket, kritikákat és egyéb érdekes tartalmakat olvashat.
 Telekom TV-előfizetőként a TV GO-val külön díj fizetése nélkül tévézhet az interneten.
 A szolgáltatás a TV GO weboldalon, és a Google Play-ről, valamint az AppStore-ból letölthető TV GO alkalmazással érhető el.
 Bővebb információt a telekom.hu oldalon talál.

Még nincs Telekom TV-előfizetése?
vÁLTSON MOST!
MINDEN TELEKOM TV-DÍJCSOMAG

1990 Ft

havi díjjal

az első 2 hónapban, 2 év hűségidővel, új előfizetőknek.

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

A TV GO szolgáltatás 2014. május 7-től érhető el. A TV GO kizárólag belföldön vehető
igénybe, használatához folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges.
A TV GO szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő készülék, valamint előzetes regisztráció
szükséges. A TV GO-n kölcsönzött Videotéka filmek díját a TV GO-val összerendelt Telekom
TV-előfizetése rendszeres havi számláján utólag egyenlítheti ki.
TV-előfizetési ajánlatunk 2014. május 5-től visszavonásig érvényes, új lakossági Telekom
TV-előfizetők részére, a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein műszaki felmérés
eredményétől függően, 2 év hűségidő esetén. Eltérő díjazással a díjcsomagok 1 éves és
határozatlan idejű konstrukcióban is igénybe vehetők. Az akció speciális és egyéb ajánlatokkal nem vonható össze.
A havidíj promóció az 1990 Ft-nál kedvezőbb havi díjú csomagokra nem érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a 3. hónaptól érvényes havi díjak és további információ: www.telekom.hu.

Részletek és szerződéses feltételek:
www.telekom.hu
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Kiadja a Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
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