2015. február

Telekom világa

NézzeN filmeket korlátlaNul
a telekom tv-vel saját mozijábaN!

990 ft

Válassza a MoziKlubot
Családi+HD díjcsomag mellett!

havi díjért

A moziklub szolgáltatás kedvezményes havi díja Családi+HD díjcsomaggal történő együttes
igénybevétel esetén érvényes, az ajánlatra vállalt hűségidő esetén.

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

korlátlaN
szórakozás
a telekom tv
moziklubjábaN!
Telekom TV előfizetőként
legyen Ön is tagja a
MoziKlubnak és válogasson
korlátlanul a Videotéka/
MoziKlub menüpontjában
elérhető filmekből és sorozatokból, egy mozijegy árának
töredékéért!

mobiliNterNet akció és táblagép ajáNlat

mobiltárca

NetezzeN magyarország
legNagyobb 4g hálózatáN
Válasszon 4G-képes mobilinternet-csomagjaink közül
most kedvezményes havi díjjal!

Net&roll
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990 ft

990 ft

990 ft

990 ft

3200 Ft

4300 Ft

6990 Ft

9950 Ft

Havi díj
ye l
a 3. hónaptól 20% kedvezméNN
Társkártya
díjcsomagokkal*
2490 ft
3440 ft

5590 ft

7590 ft

20 GB

30 GB

Akciós havi díj
2 év hűségidővel
2 hónapig
Havi díj
a 3. hónaptól

3 GB

8 GB

* 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 teljes hónapig
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érvényes.

élje át a 4g sebességet egy új samsuNg galaXy tab 4 8.0 lte táblagéppel

0 ft

kezdőrészlettel + 24 × havi 1990 ft kamatmentes részletre. (Teljes ár: 47 760 Ft)
Arany és platina szintű havidíjas előfizetőknek, új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, a net&Roll l mobilinternet
csomagra vállat 2 év hűségidővel, mobil előleggel. i2

Válassza a MoziKlubot
Családi+HD díjcsomag mellé
most 990 ft havi díjért,
az ajánlatra vállalt hűségidő
i1
esetén.

Használja mobilját fizetéshez
a BurGer KinG® éttermekben és
válasszon egyet az ajándék termékek közül!*

mobiltárc

a

Net&roll mobiliNterNet-csomagok

Csomagban
foglalt
adatmennyiség

Az újdonságokból és klasszikus
alkotásokból álló kínálat
folyamatosan frissül, így több,
mint 1200 filmből mindig talál
hangulatához illőt, legyen az
akár vígjáték, akciófilm, sci-fi,
krimi, dokumentum- vagy
animációs film.

mobiltárcával
többet kap

promóciós játék

utasbiztosítás
és külföldi Netezés
A GonDTAlAn
!
n y eR H e T
síelésHez
sam su Ng 5 -öT
gal a X y s

Rendeljen a Telekomtól 2014. december 20. és 2015. március 15.
között Utasbiztosítást és Travel & surf roaming adat-díjcsomagot, és megnyerheti a 3 db samsung Galaxy s5 egyikét!
További információ és játékszabályzat:
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www.telekom.hu/gondtalan-sieles

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

A mobilTárca egy olyan alkalmazás, amellyel egy helyre
gyűjtheti egyes, a pénztárcájában hordott bank- és hűségkártyáit, és virtuális formában tárolhatja őket arra alkalmas mobiltelefonján. így egyszerűen és biztonságosan,
egy érintéssel fizethet vagy gyűjthet hűségpontokat, és a
mobilTárcába töltheti koncert- és színházjegyeit.
További információ: www.telekom.hu/mobiltarca
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A szolgáltatás igénybevételéhez Telekom mobil hang- és internet előfizetés, mobilTárca-képes készülék és sIm
kártya, és a Google Play store-ból letölthető mobilTárca alkalmazás szükséges. Jelenleg a mobilTárca alkalmazás
oTP masterCard® mobil PayPass™ és nFC supershop típusú kártya kártyákkal használható.
* Választható termékek: Whopper ® Jr szendvics, kis sült burgonya, kis forró tea, kis cappuccino és kis espresso.

kapcsolat program

még több szórakozás
kapcsolat kártyával,
kedvezméNyeseN
Használja szabadidejében is
rendszeresen kapcsolat kártyáját,
és éljen a Telekom kapcsolat
i5
Program kedvezményeivel!

www.telekom.hu/kapcsolatprogram
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

hallgassoN zeNét korlátlaNul
4g-képes okostelefoNNal!
Samsung
Galaxy S5
fejhallgatóval

nokia Lumia 930
bluetooth hangszóróval

Sony Xperia
Z3 Compact
bluetooth
hangszóróval

VálAsszA
music m díjcsomaggal,
Benne FoGlAlT
spotify premiummal!

0 ft

Huawei Ascend P7
bluetooth hangszóróval

kezdőrészlettel + 24 × havi 990 ft kamatmentes részletre.

(Teljes ár: 23 760 Ft.) online rendeléskor, új előfizetéssel, a music m díjcsomagra
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vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.
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további iNformációk a kiadváNybaN szereplő
ajáNlatokkal kapcsolatosaN

1 Moziklub ajánlat: Az ajánlat február 2-ától visszavonásig érvényes. A moziklub kedvezményes havi díja a
moziklub és a Családi+HD csomag együttes igénybevétele esetén, a csomagokra vállalt hűségidő esetén érvényes. A moziklub szolgáltatás IPTV és Interaktív képességű vevő-egységgel rendelkező satTV esetén érhető el.
2 Mobilinternet akció és táblagép ajánlat: 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 havidíjakció 2014. október 1-jétől 2015. március 31-ig érvényes. A készülékakció 2015.
február 2-ától visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe.
3 Promóciós játék: A promóciós játékban díjtartozással nem rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött
Telekom havidíjas előfizető, illetve univerzális egyenleggel rendelkező Domino előfizető vehet részt, ha a játék
időtartama alatt legalább egy alkalommal igénybe vesz Travel & surf roaming adatdíjcsomagot és ugyanebben
az időszakban ugyanarról az előfizetői hívószámról Telekom Utasbiztosítást is köt legalább 1 főre, legalább 1 nap
időtartamra. A promóciós játékban csak természetes személy vehet részt, egy előfizető csak egy alkalommal.
4 MobilTárca szolgáltatás: A mobilTárca alkalmazás letöltése, valamint bizonyos funkcióinak használata adatforgalmat generál (pl. kártyák telepítése, alkalmazás és háttérrendszer közötti kapcsolattartás, bizonyos kiegészítő

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

telekom.hu/zeNe

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,
jegyérvényesítéshez szükséges adatátvitelt az nFC technológia biztosítja, így ezek használata adatforgalmat nem
igényel. A BURGeR kInG® ajánlat 2015. március 1-ig érvényes a megjelölt BURGeR kInG® éttermekben. minden
mobilTárcával végrehajtott sikeres fizetési tranzakció után egy ajándék termék választható. Bővebb információ:
www.telekom.hu/mobiltarca
5 Kapcsolat program: Telekom kapcsolat Programra vonatkozóan a programszabályzatban leírtak a meghatározóak.
Az aktuális partneri lista, a partneri kedvezmények, valamint a részletes információk megtalálhatók
a www.telekom.hu/kapcsolatprogram oldalon.
6 Okostelefon ajánlatok: A music m díjcsomag kizárólag lakossági célú felhasználásra vehető igénybe. A spotify
Premiummal történő zenehallgatás belföldön korlátlan. A díjcsomag a spotify AB által nyújtott spotify Premium
zeneszolgáltatáshoz biztosít hozzáférést, amelynek használatához regisztráció szükséges a Telekom online önkiszolgáló felületén, illetve okostelefonon történő használatához 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. A készülékajánlatok 2015. február 2-ától visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és
egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek elérhetőség üzletenként eltérő lehet. További feltételek:
www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

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.

