2015. június

TELEKOM VILÁGA
OSSZUK MEG AZ ÉLMÉNYEKET
KORLÁTOK NÉLKÜL!

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

MINDENKIT FESZTIVÁLBA HOZUNK!

TELEKOM KAPCSOLAT PROGRAM

G
ÚJ D O N SÁ

OSSZA MEG ÉLMÉNYEIT
4G-KÉPES OKOSTELEFONNAL!

15% KAPCSOLAT
PROGRAM KEDVEZMÉNY
A BURGER KING® ÉTTERMEIBEN

HUAWEI G620
BLUETOOTH HANGSZÓRÓVAL

0 Ft
Új előfizetéssel, a Music M díjcsomagra vállalt
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2 év hűségidővel, mobil előleggel.

SAMSUNG GALAXY S6 32 GB
BLUETOOTH HANGSZÓRÓVAL

3390 Ft kezdőrészlettel

+ 19 × havi 3390 Ft kamatmentes részletre.
(Teljes ár: 67 800 Ft)
Online rendeléskor, új előfizetéssel,
a Music M díjcsomagra vállalt 2 év
hűségidővel, mobil előleggel.

Telekom Kapcsolat Kártyával mostantól 15% kedvezmény
a BURGER KING® 32 éttermében az összes nem akciós termékre,
így hamburgerekre, sült krumplira, salátákra, desszertekre, italokra,
de még a menükre is!
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TELEKOM FIÓK
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FESZTIVÁLOZZON MOBILTÁRCÁVAL
HASZNÁLJA MOBILJÁT FIZETÉSRE IS

KÉSZÍTSEN KLIPET NYÁRI ÉLMÉNYEIBŐL!
MAGISTO VIDEÓSZERKESZTŐ ALKALMAZÁS

MOBILINTERENET
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NET&ROLL

XS

S

M

L

Havi díj 2 év hűségidővel

3200 Ft

4300 Ft

6990 Ft

9550 Ft

Havi díj Társkártya
díjcsomagokkal*
2 év hűségidővel

2490 Ft

3440 Ft

5590 Ft

7590 Ft

Csomagban foglalt
adatmennyiség

3 GB

8 GB

20 GB

30 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.

Most már Dominósként is netezhet Magyarország legnagyobb 4G mobilhálózatán! A Domino Net&Roll mobilinternet csomaggal
kiszámítható díjakkal, havi díj és hűségidő nélkül használhatja a 4G mobilinternet. További információ: telekom.hu/4G

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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TELEKOM FIÓK
LÉPJEN BE EGYSZERŰBBEN!
Mostantól egyszerűbb az ügyintézés és a vásárlás
a telekom.hu-n!

Felejtse el telekomos azonosítóit és jelszavait és lépjen be
egyszerűbben! Az új Telekom fiókkal egyetlen e-mail címmel és
jelszóval – vagy akár Facebook fiókkal – kezelhet több Telekom
előfizetést, legyen az otthoni, mobil vagy akár üzleti.

HBO GO

MÉG NINCS 4G-KÉPES
MOBILINTERNETCSOMAGJA?

TIPP

a
MobilTárc

Válasszon MobilTárca-képes készülékajánlataink közül és
fizessen bankkártya helyett a fesztiválokon is a mobillal,
egy érintéssel, akár a fesztiválkártya helyett is!
Fizessen MobilTárcával és nyerjen akár 1 000 000 forintot!
Használja OTP MasterCard® Mobil PayPass™ kártyáját
minél többször és nyerjen hetente 10 × 50 000 Ft-ot, vagy
nyerje meg az 1 000 000 Ft-os fődíjat.
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További részletek: telekom.hu/mobiltarca

Próbálja ki most 30 napig havidíjmentesen a Magisto videószerkesztő alkalmazás Prémium funkcióit, melynek segítségével videókból, fényképekből pillanatok alatt elkészíthet egy rövid, zenei és grafikai effektekkel megszerkesztett,
szórakoztató klipet, amit megoszthat barátaival és lementhet a mobiljára vagy
asztali gépére. A próbaidőszak után 990 Ft-ért megvásárolhatja a Prémium
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csomagot újabb 30 napra. További részletek: telekom.hu/magisto

Net&Roll mobilinternet csomagok
most díjmentes Korlátlan böngészés és
e-mail opcióval 3 hónapig!

i5

JÖN A TRUE DETECTIVE MÁSODIK ÉVADA
NÉZZE AZ ÚJ RÉSZEKET AZ HBO-N
ÉS AZ HBO GO-N!
Június 22-én indul az HBO népszerű sorozata, a True Detective, az első évadtól független új részekkel. Próbálja ki az HBO GO szolgáltatást, és nézze a sorozat második évadának első részét most
regisztráció nélkül, díjmentesen az HBO GO-n, akár okostévén, számítógépen, táblagépen vagy
okostelefonon. Ha kíváncsi a folytatásra, válassza az HBO Pak minicsomagot az első 2 hónapban
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mindössze 790 Ft havi díjért majd a 3. hónaptól havi 2100 Ft-ért, 2 éves hűségidővel.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

BÍZZA RÁ MAGÁT
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
4G MOBILINTERNET HÁLÓZATÁRA!
JÁTSSZON EGY PARTIT
BICI NÉNIVEL!
Sinka Brigitta, azaz Bici néni 87 éves
sakkmester. Álma, hogy megdöntse
a szimultán sakkozás világrekordját.
Közel ezer játszma vár még Bici nénire, aki a Telekom segítségével 4G-re
váltott. Segítsen Bici néninek, játsszon
vele egy partit élőben júniustól a
4gsakk.hu oldalon!

HUAWEI P8 LITE OKOSKARPÁNTTAL

0 Ft

KEZDŐRÉSZLETTEL

+ 24 × havi 990 Ft kamatmentes részletre. (Teljes ár: 23 760 Ft)

Online rendeléskor, új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

További feltételek, vásárlás valamint 4G lefedettséggel kapcsolatos információk: telekom.hu/4G
i

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ
AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOSAN

1 Okostelefon ajánlat: A készülékajánlatok 2015. június 1-étől visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek, és egy
előfizetéshez egyszer vehetők igénybe.
2 Magisto videószerkesztő alkalmazás: A 30 napos kipróbálási akció visszavonásig érvényes. Az alkalmazáshoz
mobilinternet-szolgáltatás és iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefon szükséges, letöltése és használata
adatforgalmat generál.
3 MobilTárca: A promóció ideje alatt (2015. május 18. – június 21.) fizessen a mobiltárcájában tárolt OTP MasterCard®
Mobil PayPass™ kártyával minél többször. Minden héten a 10 legtöbb fizetési tranzakciót végrehajtó játékos nyer
50 000 Ft-ot. Egy játékos csak egy heti nyereményre jogosult. Fizessen OTP MasterCard® Mobil PayPass™ kártyával
a legtöbbször a nyerőnapon és Öné lehet az 1 000 000 Ft-os fődíj. A promócióban csak az 500 Ft feletti tranzakciókkal
lehet részt venni. A MobilTárca igénybe vételéhez arra alkalmas telefon, MobilTárca SIM kártya, aktivált MobilTárca
alkalmazás és OTP MasterCard(R) Mobil PayPass™ virtuális bankkártya szükséges.
4 Mobilinternet ajánlat: A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe, 4G-képes eszközzel és
megfelelő díjcsomaggal. A korlátlan böngészés és e-mail opció akció 2015. március 1-jétől visszavonásig érvényes,

A Telekom világa kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás
nem teljes körű.
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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 POP 3, POP 3S,
SM TP, SM TPS , IM AP, IM APS protokollokat használó levelezőkliensek forgalma, valamint a különböző webes email
kliensek használata, pl. Gmail. 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. szeptember 30-ig arany vagy platina szinttel még nem rendelkező előfizető is igényelhet legfeljebb
3 társkártyát, új előfizetéssel.
5 Kapcsolat Program – BURGER KING® ajánlat: A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható és akciós
termékekre nem érvényesíthető. Érvényes minden magyarországi BURGER KING® étteremben, kivéve a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtéren találhatóban. Az éttermek listája megtalálható a burgerking.hu weboldalon.
6 HBO ajánlat: 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.
7 4G-képes okostelefon ajánlat: A készülékajánlatok 2015. június 8-tól visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. További feltételek, 4G lefedettség: 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.

