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Telekom világa

Nézzen filmeket korlátlanul
A moziklub kínálatából!
Telekom TV-előfizetőként válogasson korlátlanul a Videotéka MoziKlub
menüpontjában elérhető filmek és sorozatok széles választékából
most

990 Ft

havi díjért Családi+HD díjcsomag mellett, hűségidővel.

További feltételek: telekom.hu/moziklub-akcio

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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EGYÜTT KEDVEZŐBB

Mobilinternet akció és táblagép ajánlat

MOBIL, TÉVÉ,
internet
és telefon
együtt kedvezőbb
Telekom otthoni szolgáltatása mellé most
arany vagy platina kedvezményjogosultsági
szint nélkül is választhat új előfizetéssel kedvezményes mobil díjcsomagokat és mobilinternet előfizetést.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Netezzen Magyarország
legnagyobb 4G hálózatán
Válasszon 4G-képes mobilinternet-csomagjaink közül
és böngésszen vagy e-mailezzen korlátlanul 3 hónapig!
NET&ROLL MOBILINTERNET-CSOMAGOk
NET&ROLL
Akciós havi díj
2 év hűségidővel
2 hónapig
Havi díj
a 3. hónaptól
Havi díj
a 3. hónaptól
Társkártya
díjcsomagokkal*
Csomagban
foglalt
adatmennyiség
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3200 Ft

4300 Ft

6990 Ft

9950 Ft

2490 Ft

3440 Ft

5590 Ft

7590 Ft

3 GB

8 GB

20 GB

30 GB

most díjm

gondoskodjon
egészségéről
a telekommal

entes

an
Korl átl és
bö n g és z
és e- mla3 ihlónapig!
opcióva

A Telekom Egyéni vagy Családi Egészségbiztosítása kritikus
egészségügyi helyzetekben gyors anyagi segítséget nyújt
ügyfeleinek. Emellett a Második Orvosi Vélemény szolgáltatással szakértő segítséget kérhet diagnózisáról, és a díjmentesen hívható Egészségvonalon szakképzett orvosoktól kaphat segítséget a nap 24 órájában. A részletekről érdeklődjön
i5
a Telekom üzletekben, vagy a 1430-as számon!

* 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 érvényes. i3

TV2 – Éden Hotel

böngésszen korlátlanul egy új samsung Galaxy TAB 4 10.1 táblagéppel

Elindult a TV2-n
az Éden Hotel

0 Ft

kezdőrészlettel + 24 × havi 3290 Ft kamatmentes részletre. (Teljes ár: 78 960 Ft)
Arany és platina szintű havidíjas előfizetőknek, új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, a Net&Roll L mobilinternet
csomagra vállat 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

	Korlátlan beszélgetéshez és SMS-ezéshez válassza
a Next Aranytárskártya díjcsomagokat!
 A Fun S Aranytárskártya díjcsomag segít kézben
tartani gyermekei mobilköltségeit, hiszen a havi díj
leforgalmazása után csak akkor tudják tovább használni, ha feltölti az egyenleget.
 A Move M Aranytárskártyával kedvező percdíjaki2
kal telefonálhat.

Elsőként
egy kézből,
A telekomtól
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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Telekom Kapcsolat Program

kapcsolat
kártya
mobilon!
Töltse le a Telekom alkalmazást iOS,
Android vagy Windows Phone-os
okostelefonjára, ezzel hozzáférhet
Kapcsolat Kártyája képéhez,
így számtalan kedvezményben
i4
részesülhet partnereinknél.

Kiemelt kedvezményadó partnereink:

További kedvezmények:
www.telekom.hu/kapcsolatprogram
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A stratégiai valóságshow
forgatása Costa Ricán
zajlik, ahol tengerpart,
pálmafák, luxushotel
biztosítja a paradicsomi
körülményeket a játékosoknak. A műsorban
nem a nézők szavazatai,
hanem a szereplők közt
zajló napi történések, konfliktusok alakítják a végkifejletet:
a játék folyamán bármi megtörténhet, régi szereplők távoznak, újak érkeznek, alaposan felborítva a már kialakult érzelmeket és erőviszonyokat.
A TV2-n sugárzott legfrissebb epizódok után késő este a
SuperTV2-n látható a reality kísérő műsora Éden Éjjel címmel, melyben háttér információk, kimaradt jelenetek várják
a nézőket.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

INTÉZZE ÜGYEIT A TELEKOM.HU-N!
S o k fé le n y
é
k e dv e z m

RENDELJEN KÉSZÜLÉKET,
TARTOZÉKOT, SZOLGÁLTATÁST
ONLINE!
	Ingyenesen kiszállítjuk megrendelését.
 Bármikor, sorban állás nélkül vásárolhat.
 Biztonságosan, készpénzzel vagy bankkártyával is fizethet.
	Online választhat a legnagyobb kínálatból.
 Több mint 600 helyen veheti át
online megrendelését.
 14 nap visszavásárlási garancia.

FIZESSE BE SZÁMLÁIT ONLINE,
KÉNYELMESEN!

Online mindig nyitva vagyunk
2015. március 15-étől Telekom üzleteink vasárnaponként zárva tartanak, a www.telekom.hu
oldalon azonban bármikor kényelmesen intézheti
ügyeit, befizetheti számláit, és vásárlásai során
akár o nline kedvezményeket is igénybe vehet.

i

Egyetlen weboldalon, sorban állás nélkül,
bármikor elintézheti a számlájával kapcsolatos
teendőket néhány kattintással.
Miért jó még az elektronikus számla?
 Környezetbarát – nyomtatás és papír felhasználása nélkül juthat számláihoz.
 Megbízható – a fizetések biztonságos környezetben történnek.
 Könnyen áttekinthető – régebbi számláit is
könnyedén visszakeresheti.
 Hiteles – számláit adathordozóra mentve
hivatalos ügyek intézésekor is bemutathatja.

További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan

1 Moziklub ajánlat: Az ajánlat 2015. 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 Társkártya ajánlat: A Társkártya ajánlat 2014. november 1-jétől 2015. május 31-ig érvényes minden Telekom
otthoni előfizetéssel rendelkező előfizetőnknek; arany vagy platina szinttel még nem rendelkező ügyfél számára
legfeljebb 3 társkártya erejéig. A Next Aranytárskártya díjcsomagoknál a korlátlan beszélgetés és SMS meghatározott alapdíjas irányokba érvényes, belföldön.
3 Mobilinternet és táblagép ajánlat: A havidíjakció 2014. november 1-jétől 2015. március 31-ig, a Korlátlan böngészés és e-mail opció akció 2015. március 1-jétől visszavonásig érvényes, a díjmentesség vásárlás hónapjában és
további 3 hónapig érvényes. Böngészésnek interneten keresztül a böngésző program használatával web oldalak
megtekintése, azaz a web szervereken tárolt szöveg és kép formátumban elérhető tartalmak valós idejű elérése és
megjelenítése minősül. Az email küldés/fogadás körébe tartoznak a POP3, POP3S, SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS

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

protokollokat használó levelezőkliensek forgalma, valamint a különböző webes email kliensek használata, pl. Gmail.
A készülékakció 2015. március 2-ától visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer
vehető igénybe.
4 Telekom Kapcsolat Program: A Telekom alkalmazáshoz mobilinternet-szolgáltatás, illetve minimum Windows
Phone 8.1, iOS 6.0 vagy Android 4.0 operációs rendszerű okostelefon igénybevétele szükséges, letöltése és használata adatforgalmat generál. A Costa Coffee kedvezmény csak a www.telekom.hu/kapcsolatprogram oldalon
felsorolt Costa Coffee szerződött kávézókban érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a partnerek köre és az
általuk biztosított kedvezmény mértéke változhat. Az aktuális partneri lista, a partneri kedvezmények, valamint a
részletes információk megtalálhatók a www.telekom.hu/kapcsolatprogram oldalon.
5 Egészségbiztosítás: A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül hivatalos ajánlattételnek. A szolgáltatás
részletes szabályait és korlátait, esetleges kizárásokat, mentesülési okokat a biztosítási feltételek tartalmazzák.
Tovább információ: Telekom üzletek, www.telekom.hu, 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.

