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Bízza rá magát
Magyarország legnagyobb
4G mobilhálózatára!

www.telekom.hu/4G

4G-képes okostelefonok tartozékokkal már

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

0 Ft kezdőrészlettel
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EGYÜTT KEDVEZŐBB

OKOSTELEFON AJÁNLAT

kedvezményes
mobil ajánlatok
Otthoni szolgáltatás
mellé
Internetezzen Ön is Magyarország legnagyobb
4G mobilhálózatán!

RTL KLUB

4G-képes okostelefonok
ingyenes
tartozékokkal
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A jövő konyhafőnök-jelöltjeinek ezúttal sem lesz könnyű dolguk.

s sal

kezdőrészlet + 24 × havi 990 Ft kamatmentes részlet (teljes ár: 23 760 Ft)
online rendelés esetén, új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

Ha van Telekom otthoni szolgáltatása, keresse
kedvezményes társkártya mobil-díjcsomagjainkat:
okostelefonos internetezéshez a Next Aranytárskártya
díjcsomagokat ajánljuk, táblagéphez és notebookhoz
pedig válasszon a Net&Roll Társkártya mobilinterneti2
csomagok közül!

A Konyhafőnök minden
hétköznap este az RTL Klubon
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Tíz millió forint és munkalehetőség az ország egyik legjobb éttermében: ez
vár a Konyhafőnök című gasztro-reality második évadának győztesére.
Az ételkreációkat ezúttal is a zsűri vagyis Bernáth József, Fördős Zé és
Vajda Pierre értékelik, akik ezúttal sem sem lesznek vajszívűek. A Konyhafőnök versenyzőinek késélre menő küzdelmét 18:55-től láthatják a nézők,
minden hétköznap este az RTL Klubon.

Ne maradjon le egyetlen részről sem!

Elsőként
egy kézből,
A telekomtól

Sony Xperia M2
fejhallgatóval

Telekom Kapcsolat Program

Nokia Lumia 735
vezeték nélküli töltővel

Samsung Galaxy A3
bluetooth hangszóróval

Telekom TV előfizetőként már nemcsak TV-készüléken,
hanem notebookon, táblagépen és okostelefonon is
nézheti a Konyhafőnök második évadát az interneten
keresztül a TV GO-val. Regisztráljon a www.tvgo.hu
weboldalon, vagy töltse le a TV GO alkalmazást és
tévézzen bárhol, bármikor! www.telekom.hu/tvgo i3
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HBO GO

Okostelefonok 20% Kapcsolat
kedvezménnyel
at
Kapc so l
pro gra m

Nokia Lumia 635 fejhallgatóval

a jánl at

7990 Ft

online rendelés esetén 9990 Ft helyett
arany és platina szintű, legalább 6 hónapja Telekom havidíjas
előfizetőknek Next S Aranytárskártya vagy Move M Aranytárskártya
díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel
Keresse a Telekom Kapcsolat Program további kedvezményes 4G-képes
okostelefon ajánlatait a www.telekom.hu/kapcsolatkeszulek oldalon! i4
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Folytatódik a Trónok harca
Nézze az új epizódokat az HBO-n
és az HBO GO-n!
Próbálja ki az HBO GO szolgáltatást, és nézze az HBO népszerű sorozatát!
A Trónok harca ötödik évadának első része most regisztráció nélkül, díjmentesen
elérhető az HBO GO-n, így akár okostévén, számítógépen, táblagépen vagy okos
telefonon is nézheti. Ha kíváncsi a folytatásra, Telekom TV-előfizetőként válassza
az HBO Pak minicsomagot az első 2 hónapban mindössze 790 Ft havi díjért
i5
majd a 3. hónaptól havi 2100 Ft‑ért, 2 éves hűségidővel.
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

LG Full HD TV készülék
online kedvezménnyel
105 cm

LG 42LB5700
FULL HD SMART LED TV
online megrendelés esetén

0 Ft

kezdőrészlettel
+ 24 × havi 4790 Ft kamatmentes
részletre. (Teljes ár: 114 960 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek, a TV-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel. i6
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Online mindig nyitva vagyunk
	Sokféle kedvezménnyel várjuk!
	Ingyenesen kiszállítjuk megrendelését.
 Bármikor, sorban állás nélkül vásárolhat.
	Online választhat a legnagyobb kínálatból.

i

telekom

.hu/TV

 Biztonságosan, készpénzzel vagy
bankkártyával is fizethet.
 Több mint 600 helyen veheti át online megrendelését.
 14 nap visszavásárlási garancia.

További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan

1 Okostelefon ajánlat: A készülékajánlatok 2015. április 30-ától visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek, és
egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe,
4G-képes eszközzel és megfelelő díjcsomaggal. További részletek, 4G lefedettség: www.telekom.hu/4G
2 Társkártya díjcsomagok: A Társkártya díjcsomagok mobil előfizetők esetében arany és platina szint megléte
esetén érhetők el, a Kapcsolat Program szabályzatában foglaltak szerint. Otthoni előfizetők esetében 2015. május
31-ig arany vagy platina szinttel még nem rendelkező előfizető is igényelhet legfeljebb 3 társkártyát, új előfizetéssel.
3 TV GO: TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és
folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás felhasználóját terhelik. A TV GO kínálatában szereplő TV-csatornák közül azon csatornák élő adása érhető el,
amelyeket a TV GO-val összerendelt Telekom TV-előfizetés tartalmaz. További részletek: telekom.hu/tvgo
4 Telekom Kapcsolat Program: A kedvezmény az akciós készülék árlistához képest értendő, a telekom.hu oldalon
az adott készülékeknél feltüntetett árak a 20%-os kedvezményt már tartalmazzák. A Telekom otthoni szolgáltatások ügyfeleknek a vásárlás során a kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozniuk kell Telekom otthoni és mobil

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

szolgáltatásaik Telekom Kapcsolat Programban történő egységes kezeléséről. A Telekom Kapcsolat Programra
vonatkozóan a programszabályzatban leírtak a meghatározóak. A készülékajánlatok 2015. április 30-ától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe.
5 HBO ajánlat: Az HBO Pak és MaxPak minicsomag Telekom TV-előfizetés mellé vehető igénybe. Egy HBO Pak vagy
MaxPak előfizetéshez csak egy HBO GO fiók regisztrálható, kizárólag online. Az HBO GO szolgáltatás és mobil
applikáció használatához megfelelő internetkapcsolat és arra alkalmas mobileszköz szükséges. A szolgáltatás
kizárólag Magyarország területén érhető el. A filmek megtekintése adatforgalmat generál.
6 TV-készülék ajánlat: Készülékajánlatunk 2015. április 30-ától visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes
online megrendelés esetén 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. Csak Telekom mobilszolgáltatással rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany, illetve platina szint esetén vehetik igénybe.

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.

