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Telekom világa
TÉVÉZZen TÖBB KÉPERNYŐN
TELEKOM TV-ELŐFIZETŐKÉNT

j
Külön dí nélkül
fi z e té s e

Tévézzen otthon, vagy ha mennie kell,
vigye a meccset is!
Telekom TV-előfizetőként nézze a TV-műsorokat mostantól nemcsak TV-készülékén,
hanem a TV GO-val notebookon, táblagépen és okostelefonon is!
Így válik a tévézés élménye több képernyőssé.
További részletek: 1412, üzleteink, telekom.hu

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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txtr

TV GO

E-KÖNYVEI ÁRÁT
MOST LEVÁSÁROLHATja!
Vásároljon 2014. május 12. és június 30. között legalább 5000 Ft értékben a Telekom txtr e-könyv áruházban (www.txtr.hu), és egy 5000 Ft
értékű Telekom online kupont kap, amelyet a Telekom webáruházában
válthat be feltöltőkártyás készülék vásárlására.

Regisztráljon a Telekom
txtr e-könyv áruházában,
a txtr.hu-n és tankoljon
fel e-könyvekkel
a nyaralásra!
A kupont július 31-ig e-mail-ben kapja meg arra az e-mail címére, amel�lyel a Telekom txtr e-könyv áruházban, a txtr.hu-n regisztrált. Az 5000 Ft
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értékű e-könyv vásárlást egy felhasználói fiókkal kell teljesíteni.
Kapcsolat program

CSALÁDI ÉLMÉNYEK
KAPCSOLAT KÁRTYÁVAL,
KEDVEZMÉNYESEN!
A szünidőben élményfürdők, kalandparkok,
állatkertek, mozik, játszóházak várják
országszerte kedvezménnyel,
Kapcsolat kártyája felmutatásával.

Családi programjaira
vigye magával a
Telekom Kapcsolat kártyát!
www.telekom.hu/kapcsolatprogram

TÉVÉZNI
AKÁR a
BALATONPARTON?

HOGYAN TÉVÉZHET A TV GO-VAL
KÜLÖN DÍJ FIZETÉSE NÉLKÜL?
 A TV GO weboldalon,
valamint
 a TV GO alkalmazással.
Regisztráljon a TV GO-n a TV-előfizetéséhez tartozó
MT ügyfélazonosítója és jelszava segítségéven, és tévézzen több
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képernyőn! Bővebb információt a telekom.hu oldalon talál.

Telekom TV-előfizetőként
a TV GO-val mostantól ez
sem lehetetlen!

Még nincs Telekom TV-előfizetése?

vÁLTSON MOST!
MINDEN TELEKOM TV-CSOMAG

Szeretné, ha kedvenc TV-műsora, sportmérkőzése, sorozata vagy mozifilmje
akkor is Önnel lenne, ha épp várakozik,
utazik, vagy strandol? Mostantól mindez
elérhető! Telekom TV-előfizetőként a
TV GO-val notebookon, táblagépen és
okostelefonon is élvezheti mindazt, amit
a TV-készülékén már megszokott.

1990 Ft

havi díjjal

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

* A 3. hónaptól a hűségidő végéig érvényes havi díjak a telekom.hu oldalon találhatók. i 2

Fociaréna alkalmazás

Travel & Surf

Töltse le a Fociaréna alkalmazást,
hogy naprakész lehessen fociból!
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NETEZZEN KEDVEZŐ DÍJON
KÜLFÖLDÖN IS!
Travel & Surf roaming mobil adat-díjcsomagjainkkal kedvező díjakon, fix költségekkel netezhet
az Európai Unión belül, a Travel & Surf S díjcsomaggal pedig akár a világ közel 100 országában!

Telekom alkalmazás

ÚJ FUNKCIÓK
A TELEKOM ALKALMAZÁSBAN
A kedvelt egyenleglekérdezés és számlamegtekintés
funkciókon felül, mostantól könnyedén tölthet fel Domino
kártya egyenleget, különböző összegekkel.
További újdonság, hogy a gyorsabb, kényelmesebb hasz-
nálat céljából Androidos okostelefonon egy mozdulattal kirakhatja Kapcsolat Kártyája képét a főképernyőre is widgetként
(minialkalmazásként), amelynek felmutatásával azonnal
igénybe veheti országszerte partnereink kedvezményeit!
További hasznos alkalmazásokról – úgy mint
Tipp
Telekom Nekem gyűjtőalkalmazás az újdonságokról,
Evernote jegyzetkezelő alkalmazás – bővebb információt
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a www.telekom.hu/alkalmazasok oldalon találhat.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

A csomag neve

A magyar válogatott, az OTB Bank Liga, az olasz Serie A, az FA Cup, a holland bajnokság és az
Európa Liga mérkőzéseinek legizgalmasabb percei videó összefoglalókkal, egyedi értesítéssel
kedvenc liga csapata videóiról, folyamatosan frissülő tabellával és góllövő listával.
Az alkalmazás letölthető Android, iOS és Windows operációs rendszerű okostelefonokra. i6

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

Bennefoglalt
Díjazás
Érvényesség
Megrendelés
adatmennyiség
(a sikeres megrendelés után) (SMS a 1430-ra)
10 MB
690 Ft
24 óra
+SURFS
50 MB
1490 Ft
24 óra
+SURFM
250 MB
6990 Ft
168 óra
+SURFL

A csomagokat megrendelheti mobilon a határátlépést követően, SMS-ben, vagy a böngészőjében felugró, külföldről is díjmentesen elérhető roaming adat-díjcsomag választó oldalunkon
keresztül. www.telekom.hu/adatroaming. Azon országok felsorolását, ahol nem érhető el a
Travel&Surf S, a www.telekom.hu/surf oldalon találja.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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telekom.hu
VÁGJON BELE AZ INTERNETEZÉSBE
AZ INTERNET KEZDŐKNEK CSOMAGGAL!
INTERNET+készülék+TÁMOGATÁS
A csomagban
 új, korlátlan otthoni internet-előfizetést,
 notebookot vagy táblagépet akár kamatmentes
részletre és
 díjmentes informatikai támogatást kínálunk az
első lépésekhez.
magok
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1990 Ft
* A 3. hóna

pt

Válassza a LENOVO S6000L táblagépet
kamatmentes részletre!

10,1"

A-GPS
Google
térkép

5 MP

0 Ft

kezdőrészlet + 12 × havi 4990 Ft (Teljes ár: 59 880 Ft). Új előfizetéssel, legalább 6 hónapja Telekom
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havidíjas előfizetőknek, Internet Kezdőknek csomagban, a NetMánia csomagra vállalt 2 év hűségidő esetén.
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További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan

1 TV GO: A TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció
és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A TV GO kínálatában szereplő TV-csatornák közül azon
csatornák élő adása érhető el, amelyeket a TV GO-val összerendelt Telekom TV-előfizetés tartalmaz. A hálózati
adatforgalmazásból származó költségek, illetve a Videotéka filmkölcsönzés díja a szolgáltatás felhasználóját/
előfizetőjét terhelik.
2 TV-előfizetés: TV-előfizetési ajánlatunk 2014. április 26-tól visszavonásig érvényes új lakossági Telekom TV-előfizetők részére, a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein műszaki felmérés eredményétől függően,
2 év hűségidő esetén. A havi díj promóció az 1990 Ft-nál kedvezőbb havi díjú csomagokra, és analóg kábeltévé
csomagokra nem érvényes. Az akció speciális és egyéb ajánlatokkal nem vonható össze. Új TV-előfizetőnek
minősül, aki a megrendelés pillanatában nem rendelkezett Telekom TV-előfizetéssel. A tájékoztatás nem teljes
körű, a 3. hónaptól érvényes havi díjak és további információ: www.telekom.hu.
3 txtr: A kupon 2014. szeptember 30-ig váltható be a www.telekom.hu oldalon, vásárlásonként csak egy kupon
használható fel. Egy kupon csak egyszer használható fel, készpénzre nem váltható. E-könyveit legalább
Android 2.3, iOS 7 vagy Windows 8 operációs rendszert használó okostelefonon vagy tableten a txtr ebooks
alkalmazás segítségével olvashatja, illetve meglévő e-könyv olvasó eszközére is áttöltheti.
4 Kapcsolat Program: A Telekom Kapcsolat Programra vonatkozóan a programszabályzatban leírtak a meghatározóak. További feltételek: www.telekom.hu
5 Telekom alkalmazás: Az alkalmazásokhoz mobilinternet-szolgáltatás és megfelelő operációs rendszerű okostelefon igénybevétele szükséges, továbbá letöltésük és használatuk adatforgalmat generál. További részletek:
www.telekom.hu/alkalmazasok

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

6 Fociaréna alkalmazás: A videók kizárólag a Telekom mobil ügyfelei számára érhetőek el. Az alkalmazás letöltése
és használata adatforgalmat generál, amely az előfizető mindenkori díjcsomagja szerint számlázódik. Egy videó
megtekintése nagyságrendileg 25-30 MB adatforgalommal jár, így az átlagos használati szokásokat figyelembe
véve a használathoz legalább 200 MB-os adatforgalmat biztosító és legalább 1 Mbit/s le- és feltöltési sebességű
internet díjcsomag ajánlott. Külföldön történő használat esetén az alkalmazás a mindenkori adatroaming díjak
szerint számlázódik.
7 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 adat-díjcsomagot 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.
8 Otthoni internet ajánlat kezdőknek (táblagép ajánlat): A készülék ajánlat 2014. június 2-ától visszavonásig,
illetve a készletek erejéig érvényes. A részletfizetést azon ügyfelek vehetik igénybe, akik az ÁSZF szerint a
fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Csak Telekom mobil előfizetéssel rendelkező
ügyfelek a részletfizetést arany, illetve platina szint esetén vehetik igénybe. 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.

