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Telekom világa
NETEZZEN
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB
4G MOBILHÁLÓZATÁN!

R en d el j e
online bb
kedvező
áron!

4G-KÉPES TÁBLAGÉP MÁR 0 Ft-os kezdőrészlettől
Samsung Galaxy Tab 4 8.0

0 Ft

Online rendelés esetén
kezdőrészlettel + 24 × havi 1510 Ft kamatmentes részletre.
Teljes ár: 36 240 Ft.
Arany és platina szintű havidíjas előfizetőknek, új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, a Net&Roll L
mobilinternet-csomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.
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A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Mobilinternet akció

Új társkártya akció

ÚJ TÁBLAGÉPéhez AKCIÓS
MOBILINTERNET-CSOMAG
Most minden Net&Roll mobilinternet-csomag havidíja csak 990 Ft az első 2 hónapban, a díjcsomagokra vállalt 2 éves hűségidő vállalása esetén.

TÁRSKÁRTYA DÍJCSOMAGOK 20%
KEDVEZMÉNNYEL

NET&ROLL MOBILINTERNET-CSOMAGOk
NET&ROLL
XS

Akciós havi díj 2 év
hűségidővel 2 hónapig

NET&ROLL
S

NET&ROLL
M

NET&ROLL
L

990 Ft 990 Ft 990 Ft 990 Ft

Havi díj a 3. hónaptól

3200 Ft

4300 Ft

6990 Ft

9950 Ft

Havi díj a 3. hóez naptól Társkártya 2ke0dv%
ménnye l
díjcsomagokkal*

2490 Ft

3440 Ft

5590 Ft

7590 Ft

3 GB

8 GB

20 GB

30 GB

Csomagban foglalt
adatmennyiség

* A Társkártya díjcsomagok arany és platina szintű mobil előfizetőknek és bármilyen otthoni szolgáltatással rendelkező otthoni előfizetőknek kiemeltségi
szinttől függetlenül érhetők el, a Kapcsolat Program szabályzatában foglaltak szerint.

A havi díj akció a díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel vehető igénybe 2014. október 1-jétől visszavonásig. Az akciós havi díj a vásárlás hónapjában és további 2 teli2
jes hónapig érvényes.

Telekom otthoni szolgáltatása
mellé most arany, vagy platina
kedvezményjogosultsági szint
nélkül is választhat új előfizetéssel, kedvezményes Net&Roll
Társkártya díjcsomagjaink közül!
Így például a havi 8 GB adatmennyiséget tartalmazó
Net&Roll S csomagunk havi díja
az első két hónap után mindös�sze 3440 Ft Társkártyás konsti3
rukcióban.

RTL Klub

AZ RTL KLUB KÉPERNYŐJÉN RENDEL DR. TÓTH
Ősztől új formátummal jelentkezik az RTL Klub. A Dr. Tóth, a The Dr. Oz Show magyar változata hétköznap
délutánonként várja a nézőket az RTL Klubon. A Dr. Tóth a legkülönfélébb egészségügyi témákban ad tanácsokat a nézőknek. A műsorvezető dr. Tóth Tamás.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

TELEKOM ÜGYFÉLNEK LENNI JÓ!
A Telekom értékeli ügyfelei hűségét, így a
Kapcsolat Program újabb kuponcsomagjával
szeretnénk megköszönni, hogy szolgáltatásainkat választotta.
A kuponok csak eredeti formájukban, egyszeri alkalommal használhatóak fel. A kedvezmény
érvényesítéséhez személyes beváltás esetén a kupont adja át a partnernek, online felhasználáskor pedig adja meg a webes felületen a kupon azonosítóját. A kuponok egyedi feltételei
azok hátoldalán találhatóak meg, valamint a kupont beváltó partner mindenkori működési
feltételei az irányadóak. A kuponok felhasználásához Kapcsolat Kártya felmutatása nem
szükséges.

20%

20 Ft/l kedvezmény
EVO NEO Benzin vagy
EVO NEO Diesel üzemanyagokra

kedvezmény
95-ös Benzin, Diesel vagy
MOL eco+ Autógáz (LPG) üzemanyagokra

Beváltási időszak: 2014. 12. 03. – 2014. 12. 14.

Beváltási időszak: 2014. 12. 01. – 2015. 01. 31.

Beváltási időszak: 2014. 12. 01. – 2015. 01. 31.

13%

10% kedvezmény

22% kedvezmény

Beváltási időszak: 2014. 11. 15. – 2014. 12. 15.

Beváltási időszak: 2014. 11. 01. – 2014. 11. 30.

Beváltási időszak: 2014. 11. 10. – 2014. 12. 07.

kedvezmény
a teljes vásárlás végösszegéből

kedvezmény
1 db tetszés szerint választott termék árából

C S AK
O N LI N E!

National Geographic előfizetés 55%
Marie Claire előfizetés 51%
Story előfizetés 35% kedvezménnyel
www.mc.hu/telekom
Kuponkód: KF37699T
Beváltási időszak: 2014. 11. 01. – 2014. 12. 31.

10 Ft/l

a REGIO JÁTÉK teljes árú termékeire

valamennyi teljes árú termékre

A cápás
állatkert

27% kedvezmény
könyvekre és ingyenes
házhoz szállítás
Kuponkód: TNY1412

Beváltási időszak: 2014. 11. 10. – 2014. 12. 31.

C S AK
O N LI N E!
www.lira.hu

Telekom alkalmazás

Telekom alkalmazás
MÁR WINDOWS PHONE-RA IS!
Most már Windows Phone operációs rendszerű okostelefonokra is letölthető
a Telekom alkalmazás, amelynek segítségével kényelmesebben és gyorsabban veheti igénybe számos szolgáltatásunkat, intézheti ügyeit.
A kedvelt egyenleglekérdezés és számlamegtekintés funkciókon felül, kön�nyedén tölthet fel Domino kártya egyenleget meghatározott összegekkel,
bankkártyás fizetéssel. Egyszerűen választhat díjcsomagjához mobilinternetezést biztosító adatcsomagot. Virtuális Kapcsolat Kártyája pedig mindig
Önnél lehet, amelynek felmutatásával azonnal igénybe veheti országszerte
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partnereink kedvezményeit.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

900 Ft kedvezmény

1 felnőtt + 1 gyermek jegy árából
4300 Ft helyett 3400 Ft

Beváltási időszak: 2014. 11. 17. – 12. 20. illetve 2015. 01. 05. –
01. 30. minden hétköznap
www.tropicarium.hu

Értékeljük
hűségét!
Csak vágja ki
és vigye magával
a kuponokat!
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A kupon 2014. 12. 01. – 2015. 01. 31. között 10 Ft literenkénti kedvezményre jogosít minimum 5 000 Ft értékű 95
Benzin, Diesel vagy Mol eco+ Autógáz (LPG) tankolása
esetén a kijelölt Mol-kutakon, a tankolás teljes mennyiségére. Csak készpénzes vagy bankkártyás fizetéskor
váltható be. A kedvezmény más kedvezményekkel nem
vonható össze, készpénzre nem váltható. A kedvezmény
a kútnál érvényes árból kerül levonásra.
További részletek és a kijelölt kutak listája
a MOL-töltőállomásokon vagy a www.mol.hu weboldalon.

A kupon 2014. 12. 01. – 2015. 01. 31. között 20 Ft literenkénti kedvezményre jogosít minimum 5000 Ft értékű
EVO NEO Benzin vagy EVO NEO Diesel tankolása esetén
a kijelölt Mol-kutakon, a tankolás teljes mennyiségére.
Csak készpénzes vagy bankkártyás fizetéskor váltható be.
A kedvezmény más kedvezményekkel nem vonható
össze, készpénzre nem váltható. A kedvezmény a kútnál
érvényes árból kerül levonásra.
További részletek és a kijelölt kutak listája
a MOL-töltőállomásokon vagy a www.mol.hu weboldalon.

A kedvezmény valamennyi magyarországi C&A
üzletben érvényesíthető. Más akcióval nem
vonható össze, ajándékkártya vásárlására nem
vonatkozik, készpénzre nem váltható.

A kedvezmény az alábbi Levi’s® üzletekben váltható be:
Budapesten: Allee Levi’s® Store, Aréna Levi’s® Store,
Westend Levi’s® Store, Mammut Levi’s® Store, Árkád
Levi’s® Store, Corvin Levi’s® Store.
Vidéken: Szeged Árkád, Debrecen Fórum, Pécs Árkád,
Kecskemét Malom Center, Győr ETO Park, Szolnok,
Gyöngyös.
Más akcióval nem vonható össze, nem vonatkozik az
akciós és csökkentett árú termékekre, készpénzre nem
váltható.

A kedvezmény országosan a REGIO JÁTÉK áruházaiban érvényesíthető valamennyi teljes árú
termékre. Készpénzre nem váltható, más akcióval össze nem vonható. A kupon kereskedelmi
mennyiségre nem alkalmazható.
REGIO JÁTÉK áruházak listája: www.regiojatek.
hu/aruhazak

A kedvezmény valamennyi magyarországi KIKA
áruházban érvényesíthető. Más akcióval nem
vonható össze, nem vonatkozik a már akcióban
lévő, vagy csökkentett árú és a „legjobb ár”-ral
meghirdetett termékekre, az elektromos háztartási gépekre és az áruházakban kínált szolgáltatásokra, ill. étteremben, kávézóban, gyermekmegőrzőben. Részletek a KIKA áruházakban.

A kedvezmény más akcióval, vagy kedvezmén�nyel nem vonható össze. Egy kuponnal egy
kedvezményes 1 felnőtt + 1 gyermek jegy csomag vásárolható, de csak gyermek, vagy csak
felnőtt jegy önmagában kedvezményesen nem.
A kupon csak hétköznapokon váltható be.

A kedvezmény a Líra webáruház könyvkínálatára
érvényes (kivéve a tankönyveket, antikvár könyveket, játékokat, műszaki cikkeket, e-könyveket,
cd-ket, dvd-ket, kottákat, és az akciós könyveket). A kedvezmény a normál bolti árhoz (a könyvek alap árához) képest értendő. A kuponkódot
a lira.hu oldal kosár oldalán kell beírni.

National Geographic előfizetés 14 lapszámra 12 530 Ft
helyett 5600 Ft-ért, Marie Claire előfizetés 6 lapszámra
5070 Ft helyett 2460 Ft-ért, Story féléves előfizetés 5580 Ft
helyett 3625 Ft-ért vásárolható meg.
A kedvezmény mértéke a hírlapárusoknál érvényes
fogyasztói árhoz képest értendő. Az ajánlat csak belföldi
megrendelésre érvényes és nem vonható össze egyéb,
a kiadó által meghirdetett akciókkal. Megrendelés és
további feltételek: www.mc.hu/telekom. A kedvezmény
érvényesítéséhez írja be a kuponkódot a www.mc.hu/
telekom aloldalon.

 ovábbi információk a kiadványban szereplő
T
ajánlatokkal kapcsolatosan

1 4G: A 4G-hálózat kizárólag a lefedettségi területen vehető igénybe, az elérhető sebesség mértéke függ az adott
készülék és díjcsomag képességeitől és attól, hogy azt az adott ponton támogatja-e a hálózat. Lefedettségi térkép:
www.telekom.hu/4G
Táblagép: A készülékajánlat 2014. november 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egyszer, egy
készülék erejéig vehető igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet.

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

2 Mobilinternet akció: A havidíj-akció 2014. november 1-jétől 2015. január 31-ig érvényes.
3 Társkártya ajánlat: Az ajánlat 2014. november 1-jétől 2015. január 31-ig érvényes minden Telekom otthoni előfizetéssel rendelkező előfizetőnknek. Arany vagy platina kiemeltségi szinttel még nem rendelkező ügyfél számára
legfeljebb 3 társkártya erejéig érvényes az ajánlat. Arany vagy platina szintű ügyfelek továbbra is az ÁSZF-ben
meghatározott feltételek szerint vehetik igénybe a kedvezményes társkártyás csomagokat.
4 Telekom alkalmazás: a Telekom alkalmazáshoz mobilinternet-szolgáltatás, illetve legalább iOS 6.0, Android
4.0 vagy Windows Phone 8.1 operációs rendszerű okos telefon igénybevétele szükséges, továbbá letöltése és
használata adatforgalmat generál. További részletek: www.telekom.hu/app

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.

