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Telekom világa

Rendelje meg a TELEKOM
új MUSIC M DÍJCSOMAGJÁT!

telekom.hu/zene

 Korlátlan zenehallgatás Spotify Premiummal.
 Korlátlan beszélgetés és sms belföldön.
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A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Telekom alkalmazás

Elektronikus számla

ÚJ FUNKCIÓK
A TELEKOM ALKALMAZÁSBAN

Kerülje ki a sort,
és kezelje számláit
elektronikusan!

A kedvelt egyenleglekérdezés és számlamegtekintés funkciókon
felül, mostantól könnyedén tölthet fel Domino kártya egyenleget,
különböző összegekkel.
További újdonság, hogy a gyorsabb, kényelmesebb használat céljá
ból Androidos okostelefonon egy mozdulattal kirakhatja Kapcsolat
Kártyája képét a főképernyőre is widgetként (minialkalmazásként),
amelynek felmutatásával azonnal igénybe veheti országszerte
    partnereink kedvezményeit!
Tipp

Az elektronikus számla szolgáltatás választásával a papír
számlái (csekkjei) helyett weboldalunkon elektronikus formában tekintheti meg és fizetheti ki számláit, elkészültéről
pedig e-mailben értesítjük.
Miért jó választás az elektronikus számla?
 Nem kell a papírcsekket lefűzögetnie,
 nincs sorban állás,
 díjmentes,
 könnyen elérhető,
 teljes mértékben egyenértékű a papír számlával,
 számlabefizetése azonnal megtérül,
 és a fizetés is biztonságos!

További hasznos alkalmazásokról – úgy mint Telekom Nekem gyűjtő
alkalmazás az újdonságokról, Evernote jegyzetkezelő alkalmazás – bővebb
i2
információt a www.telekom.hu/alkalmazasok oldalon találhat.

RTL klub műsorajánló

Hogyan fizetheti elektronikusan számláit?
 Weboldalunkon keresztül bankkártyás fizetéssel,
 banki átutalással,
 csoportos beszedési megbízással.

Mindenkit ízekre szed
a Konyhafőnök zsűrije
Az RTL Klubon szeptembertől látható az ország nagy főzőshowja, a Kony
hafőnök, melynek zsűrije nem ismer kegyelmet. Vajda Pierre, Fördős Zé és
Bernáth József ízekre szedi nemcsak az eléjük kerülő fogásokat, de a ver
senyzőket is, akiknek nem lesz könnyű dolguk, hiszen nemcsak országvilág előtt kell megmutatniuk fogásaikat, hanem a zsűri tetszését is el kell
nyerniük. A hobbiszakácsok minden adásban összecsapnak, hogy meg
valósíthassák álmukat: egy fantasztikus karriert a gasztronómia világában.
A tét óriási, hiszen a műsor nyertese 10 millió forinttal is gazdagabb lesz.

Hol igényelheti?
 Lépjen be weboldalunkon az Előfizetéseim menüpontba.
 Kattintson az „Elektronikus számla igénylése” linkre.
 Adja meg e-mail címét, amelyre a továbbiakban elektroni
kus számláját szeretné kapni majd.
Kapcsolat program

Kapcsolat kártyája számos kedvezményt kínál egész évben!
Kapcsolat kártyájával most az
iskolakezdési időszakban számos
Partnerünknél kedvezményesen
vásárolhat országszerte!

Ízelítő partnereink ajánlataiból:

10% kedvezmény a még
7% kedvezmény könyvekre,
hiányzó tanszerekre a Pátria így a kötelező olvasmányokra
országos hálózatában.
is a Líra országos hálózatában.

20% kedvezmény a Copy General számos másolási,
nyomtatási, és egyéb szolgáltatásaira.

A Konyhafőnök hétköznaponként 19 órától jelentkezik az RTL Klub csatornán. A műsort a Telekom TV-előfizetők a TV GO-val külön díj fizetése
nélkül notebookon, táblagépen és okotelefonon is nézhetik.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

12% kedvezmény
helyben készült
Costa hideg és meleg italok 15% kedvezmény mozijegyekra (kávék, teák, forró csokik) re hétköznapokon a Cinema
a kijelölt Costa kávézókban. City országos hálózatában.

Családi programjaira is vigye magával a Telekom Kapcsolat Kártyáját!
www.telekom.hu/kapcsolatprogram i3
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Szerezze be Ön is
A legújabb Samsung 4G-képes
táblagépet!

telekom.hu
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SAMSUNG GALAXY TAB 4 10.1 LTE
táblagép

19 990 Ft

kezdőrészlettel
+ 10 × havi 7000 Ft kamatmentes részletre. Teljes ár: 89 990 Ft.
Arany és platina szintű havidíjas előfizetőknek, új vagy lejárt hűségidejű előfizetés
sel, a Net&Roll L mobilinternet-csomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

Minden Net&Roll mobilinternet csomag havidíja
az első 2 hónapban, 2 éves hűségidő esetén.

1990 Ft,
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A 4G-hálózat kizárólag a lefedettségi területen vehető igénybe, lefedettségi térkép: www.telekom.hu/4G
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További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan

1 Music díjcsomag: A Music M díjcsomag kizárólag lakossági célú felhasználásra vehető igénybe. A korlátlan be
szélgetés belföldi, alapdíjas irányokba érvényes, a Spotify Premiummal történő zenehallgatás belföldön korlátlan.
A díjcsomag a Spotify AB által nyújtott Spotify Premium zeneszolgáltatáshoz biztosít hozzáférést, amelynek igény
be vételéhez regisztráció szükséges a Telekom online önkiszolgáló felületén (www.telekom.hu / Előfizetéseim
menüpont), illetve okostelefonon történő használathoz a megfelelő operációs rendszer, illetve mobil alkalmazás
letöltése szükséges. A díjcsomagba foglalt Spotify Premium szolgáltatás havi díja a www.spotify.com/hu oldalon
történő megrendelés esetén 4,99 euró lenne. További feltételek: üzleteink, www.telekom.hu/zene, 1430.
2 Telekom alkalmazás: Telekom alkalmazáshoz mobilinternet-szolgáltatás, illetve legalább  5.1 iOS vagy legalább  
Android 2.2 operációs rendszerű okos telefon igénybevétele szükséges, továbbá letöltése és használata adatfor
galmat generál. További részletek: www.telekom.hu/alkalmazasok.
3 Kapcsolat Program: A Telekom fenntartja a jogot a változtatásra. A partnerek köre, az egyes akciók és az
általuk biztosított kedvezmény mértéke változhat. Az aktuális partneri listát, a partneri kedvezmények, valamint a
részletes információk megtalálhatók weboldalunkon: www.telekom.hu/kapcsolatprogram. Valamennyi, a Telekom
Kapcsolat Program programszabályzata szerinti jogosultsági feltételeknek megfelelő Magyar Telekom ügyfél
igényelhet Kapcsolat Kártyát, interneten keresztül (www.telekom.hu/kapcsolatkartya), telefonos ügyfélszolgálata
inkon (1412 vagy 1430), illetve személyesen, üzleteinkben.
Costa kávézók kedvezmény: A kedvezmény csak a www.telekom.hu/kapcsolatprogram oldalon felsorolt Costa
Coffee szerződött kávézókban helyben készített Costa hideg és meleg italokra vonatkozik, más termékekre nem
érvényesíthető, igénybevételéhez a kártyát előre, megrendeléskor kell felmutatni. A kedvezmény a Costa saját,
illetve más kedvezményeivel, akcióival nem vonható össze.

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

Cinema City: A kedvezményes jegyek köre: teljes árú, gyermek-, diák-, nyugdíjas és pedagógus jegy normál és
digitális 3D előadásra, illetve IMAX és IMAX 3D (kivéve VIP és 4DX). Egy kártyával egy napon összesen két kedvez
ményes 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.
Líra: A 7% bolti kedvezmény valamennyi könyvre vonatkozik, kivéve az akciós és tankönyvek.
Pátria: A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze, illetve nem vehető igénybe az alábbi márka, illetve
termékcsoportra: Budmil, Ecomark, Nike, nyomtatványok, számítástechnikai kellékanyagok, Whitebox, egyedi
áras termékek.
Copy General: A kedvezmény az alábbi szolgáltatásokra vehető igénybe:  fekete-fehér és színes kis formátumú
nyomtatás/másolás, fekete-fehér és színes tervrajz nyomtatás/másolás, színes plakát, poszter nyomtatás, kötészet
és laminálás, szkennelés, archiválás, diplomakötés, Modico bélyegzőkészítés, grafikai szolgáltatások, önkiszol
gáló szolgáltatások.
4 Net & Roll 4G képes táblagép: A készülékajánlat 2014. szeptember 1-től visszavonásig vagy a készlet erejéig
érvényes, és egy előfizetéshez egy készülék vehető igénybe. A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül
vehető igénybe, az elérhető sebesség mértéke függ  az adott készülék és díjcsomag képességeitől és attól, hogy
azt az adott ponton támogatja-e a hálózat. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek,
4G-lefedettség: üzleteink, www.telekom.hu/4G, 1430.
Havi díj akció: A havidíj-akció 2014. szeptember 1-jétől szeptember 30-ig érvényes, a Net&Roll díjcsomagokra
vállalt 2 éves hűségidő vállalásával. A 3. hónaptól érvényes havi díjakat keresse weboldalunkon.

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.

