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4G-KÉPES OKOSTELEFONOK

0 Ft

kezdőrészlettel
+ 24 × havi 990 Ft kamatmentes részletre.

(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt
2 év hűségidővel, mobil előleggel.
Keresse további speciális ajánlatainkat: www.telekom.hu

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Online ajándék okostelefonhoz

ajÁNDÉk
HorDoZHató
külső akkumulÁtor

Otthoni ajánlataink

Tippek

Többképernyős tévézés
Telekom TV-előfizetéssel

AJÁNDÉK
SAM SUNG
TÁBL AGÉPPEL

Vásárolja meg online új mobil
készülékét havidíjas előfizetéssel
vagy havidíjas készülékcserével
és megajándékozzuk egy
hordozható külső akkumulátorral!
További információ:
www.telekom.hu/onlineajandek i2

Jóban Rosszban
Hétköznap 19.20

Rising Star
Vasárnap 19.00
A TV2 legújabb énekes tehetségkutató műsora,
az Ördög Nóra és Majka műsorvezetésével jelentkező Rising Star. A Pásztor Anna, Kerényi Miklós
Gábor (KERO), Feke Pál és Mező Misi alkotta zsűri
mellett az adások alatt minden eddiginél nagyobb
szerephez jut a közönség. A nézők egy ingyenes
okostelefon alkalmazáson keresztül dönthetnek az
énekesek sorsáról, a műsor alatt élőben avatkozhatnak bele az eseményekbe. A tehetségek akkor
jutnak tovább, ha felemelkedik a műsor leglátványosabb eleme, egy több tonnás led fal. Ehhez a nézők
szavazata kell, az nem elég, ha valaki a zsűri szerint
ígéretes tehetség.
http://www.tv2.hu/rising_star/
https://www.facebook.com/RisingStarTV2
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

BaYerN müNCHeN
NYeremÉNYek
TeleKoM előfizetőknek

A világ egyik legjobb focicsapatának relikviáival
szeretnénk megköszönni, hogy minket választott!
Regisztráljon 2014. december 1. és 21. között a
www.telekom.hu/bayern oldalon,
és az Öné lehet a napi
nyeremények egyike,
vagy akár a fődíj,
4 főre szóló
VIP jegyek egy
Bundesliga meccsre,
müncheni utazással.
További információ
és játékszabályzat:
www.telekom.hu/bayern i5

TV2

Új főcímmel, új szereplőkkel és vadonatúj történetekkel jelentkezik a TV2 napi sorozata, a Jóban Rosszban. Vége a Pongrácz lányok szürke, szorongásokkal
teli börtönben töltött napjainak. Barbara és Betty
szabadulása után új események forgatják fel Csillagkút életét. Egy titokzatos gyilkosság, új szerelmek és
újra fellángoló érzelmek, családi drámák bonyolítják
a Jóban Rosszban történetét.
http://www.tv2.hu/jobanrosszban
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Ajándék SAMSUNG GALAXY TAB 3 7 Lite Wi-Fi
táblagéppel lepjük meg, ha új Telekom TV-, vagy
internet előfizetésére 2 év hűségidőt vállal, és az
új előfizetéssel együtt három különböző otthoni
szolgáltatással rendelkezik. TV előfizetőként nézze
kedvenc műsorait új táblagépén a TV GO-val, hogy
átélhesse a többképernyős tévézés élményét.
i3
További információ: www.telekom.hu

ossza meg ÉlmÉNYeIt
korlÁtlaNul!

A Korlátlan közösségi oldalak opcióval korlátlanul
használhatja belföldön 11 közösségi oldal szöveges és
képi tartalmait úgy, hogy a használat nem csökkenti
mobilinternet-csomagja adatforgalmi keretét. Rendelje
meg online, és most az 1. hónap havi díját elengedjük.
További feltételek: www.telekom.hu/korlatlanadat i6

MobilTárca

MobilTárca szolgáltatás a Telekomtól
Hogy tetszene Önnek, ha elég lenne
csak a mobilját magával vinni vásárláshoz? Ha a mobiljával egyetlen
mozdulattal fizethetne vagy gyűjthetne hűségpontokat anélkül, hogy a
megfelelő plasztikkártyát keresgélné?
Vagy ha egy érintéssel léphetne be
egy koncertre?
A MobilTárca egy olyan alkalmazás,
amellyel egy helyre gyűjtheti egyes,
a pénztárcájában hordott bank- és
hűségkártyáit, és virtuális formában
tárolhatja őket arra alkalmas mobil
telefonján.
Így egyszerűen és biztonságosan, egy
érintéssel fizethet vagy gyűjthet hűség-

pontokat, és a MobilTárcába töltheti
koncert- és színházjegyeit, hogy már a
belépés is élmény legyen.
A szolgáltatás igénybevételéhez
Telekom mobil hang- és internet előfizetés, MobilTárca-képes készülék,
MobilTárca-képes SIM kártya és
MobilTárca alkalmazás szükséges.
A MobilTárca alkalmazást díjmentesen
letöltheti a Google Play Store-ból.

MobilTárc

a

MobilinteRnet
opciók

MobilTárcával többet kap!
Kedvezményes jegyvásárlás, extra
SuperShop pontok és BURGER KING®
ajándékok várnak Önre! Részletek a
www.telekom.hu/mobiltarca oldalon. i4

Turbo opciók
Turbózza fel mobilinternet keretét!
Válasszon új Turbo forgalombővítő opcióink közül,
és kényelmesen bővítheti az adategyenlegét.
A Turbo 1 GB eseti díja 1590 Ft, mely az aktiválástól számított 30 napig felhasználható belföldi
adatmennyiséget biztosít. Megrendeléshez küldje a
+TURBO1GB kódot díjmentes SMS-ben a 1430-ra.
Részletek: www.telekom.hu

Belföldi Tudakozó

i7

B elfö ldi
tuda kozó

118 18

Talált egy telefonszámot, de nem tudja kié?
Mi segítünk! Hívja a Magyar Telekom Belföldi Tudakozót az új, 118 18-as telefonszámon.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Lepje meg szeretteit az ünnepekre
egy új full HD TV készülékkel!
102 cm

SAMSUNG 102 cm-es 3D FULL HD SMART LED TV

(UE40H6200)

0 Ft

kezdőrészlettel
+ 24 × havi 5990 Ft kamatmentes részletre. (Teljes ár: 143 760 Ft)
TV-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek. i8

i

További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan

1 4G-képes okostelefonok: A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig
érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe, az elérhető sebesség mértéke függ az adott
készülék és díjcsomag képességétől és attól, hogy azt az adott ponton támogatja-e a hálózat. A képek illusztrá
ciók. További feltételek, 4G-lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.
2 Ajándék hordozható külső akkumulátor: Az ajándék hordozható külső akkumulátort 2014. november 10-től
2015. január 15-ig, illetve a készlet erejéig biztosítjuk, kizárólag lakossági előfizetők részére.
További feltételek: www.telekom.hu/onlineajandek.
3 Ajándék Samsung táblagép: Az ajándék táblagép akció 2014. november 10-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig tart, egy előfizető egy ajándék táblagépre jogosult. Az ajándék feltétele, hogy a TV-, internet- és telefonszolgáltatás létesítésre kerüljön, és egy MT ügyfél-azonosító alatt egy telepítési címen legyenek kiépítve. Az akció analóg
TV-szolgáltatásra és Közszolgálati csomagokra nem érvényes. Új TV- és/vagy új otthoni internet-szolgáltatásnak
minősül, ha az előfizetőnek a telepítési címén a megrendelést megelőző 3 hónapban nem volt az újonnan megrendelt szolgáltatással megegyező szolgáltatása. Nem minősül új TV- és internet-szolgáltatásnak, ha a szolgáltatásra
vonatkozó megrendelés átírás vagy áthelyezés keretében történik. A készülékajánlatok 2014. november 10-től
visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. A részletfizetési konstrukció
kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte
esetén vehetik igénybe. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.
4 MobilTárca szolgáltatás: A MobilTárca alkalmazás letöltése, valamint bizonyos funkcióinak használata adatforgalmat generál (pl. kártyák telepítése, alkalmazás és háttérrendszer közötti kapcsolattartás, bizonyos kiegészítő
kártyafunkciók a kártyahasználaton túl, jegyek letöltése, frissítés telepítése stb.), melynek díja az előfizető által
használt díjcsomag függvénye. A szolgáltatások használata során a fizetéshez, hűségkártya használathoz,

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

jegyérvényesítéshez szükséges adatátvitelt az NFC technológia biztosítja, így ezek használata adatforgalmat
nem igényel. Bővebb információért keresse fel a www.telekom.hu/mobiltarca weboldalt vagy hívja a MobilTárca
ügyfélszolgálatot a +36 80 470-025-ös telefonszámon.
5 Bayern München nyeremények: A Bayern München promóciós játékban csak Telekom előfizetéssel rendelkező,
18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt. A napi nyereményekért külön-külön regisztráció
szükséges, a fődíj azok közül kerül kisorsolásra, akik a napi nyeremények valamelyikére regiszráltak, a fődíjra
külön regisztrálni nem kell. További feltételek: www.telekom.hu/bayern.
6 Korlátlan közösségi oldalak opció: A Korlátlan közösségi oldalak adatopció nem használható korlátlanul a közösségi oldalakon megjelenített beágyazott, de külső oldalakon lévő tartalmak, különösen hang és videó állományok
letöltésére vagy megtekintésére. Az opció igénybe vételének feltétele aktív, túlforgalmazási díjat nem tartalmazó
havi/időszaki díjas mobilinternet-szolgáltatás megléte, nem használható a DuoNet szolgáltatást biztosító második
SIM kártyán. Az online megrendelésre vonatkozó akció 2014. november 1-jétől december 31-ig érvényes. Az opció
havi díja 890 Ft. További feltételek: www.telekom.hu/korlatlanadat, üzleteink, 1430.
7 Turbo opciók: Az igénybevétel feltétele aktív, túlforgalmazási díjat nem tartalmazó havidíjas mobilinternet
szolgáltatás megléte. Az egyenleg belföldön, az aktiválástól számított 30 napig érvényes, a 30. nap végéig el nem
használt adatmennyiség elvész. A többször megvásárolt adatmennyiségek összeadódnak. További feltételek:
www.telekom.hu, üzleteink, 1430.
8 TV-készülékajánlat: Készülékajánlatunk 2014. december 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes
a Telekom szolgáltatási területein, és minden TV-előfizetéshez csak egy készülék igényelhető. A részletfizetési
konstrukció kizárólag azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó
pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. IPTV Koktél csomag és Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. Csak Telekom mobilszolgáltatással rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany,
illetve platina szint esetén vehetik igénybe. A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információ: üzleteink, 1412,
www.telekom.hu.

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.

