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SZOLGÁLTATÁSAINK LEGJAVA
EGY CSOMAGBAN
MOBIL, TV, INTERNET ÉS TELEFON
EGY KÉZBŐL, KEDVEZMÉNYESEN.
EZ A MAGENTA1.
TELEKOM.HU/MAGENTA1

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

MOZIKLUB
FILMEK ÉS SOROZATOK
KORLÁTLANUL

MOBIL, TV, INTERNET
ÉS TELEFON
EGY CSOMAGBAN,
KEDVEZMÉNYESEN.
EZ A MAGENTA1.

Szórakozzon a MoziKlub havonta frissülő, több mint 1400 filmet és sorozatot tartalmazó válogatásával, fix havi
díjért. A MoziKlub kínálatát a Telekom
TV Videotéka menüjében és
a TV GO-val is elérheti!

Legyen szó önfeledt beszélgetésekről,
internetes böngészésről vagy tévézésről,
a Magenta1 csomagot a család igényei
szerint alakíthatja, akár új előfizetésekkel,
akár meglévő előfizetései összevonásával.

IS ELÉRH

TIPP!

Ha Magenta1 csomagjába NetMánia XXL
otthoni internetet választ, a MoziKlub kínálatát havidíjmentesen nézheti!

További információ és ajánlott Magenta1
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csomagok: telekom.hu/magenta1

KORLÁTLAN BESZÉLGETÉSEK
OTTHON ÉS MOBILON
Magenta1 ügyfélként az új Hoppá Plusz otthoni telefon
díjcsomaggal 0 Ft-os percdíjjal hívhatja az összes belföldi
mobil és vezetékes hálózat normál díjazású hívószámait, havi
5000 perc erejéig.

RUGALMASAN ALAKÍTHATÓ
VÁLASZTHATÓ MOBILDÍJCSOMAG
ÉS OTTHONI INTERNET

A Next M mobildíjcsomaggal pedig minden belföldi irányba korlátlanul beszélhet, akár mobil, akár vezetékes alapdíjas számot hív.

A Magenta1 csomagba bevonhatja új vagy akár meglévő
Next mobildíjcsomagját, de választhat más, túlforgalmazá
sidíj-mentes mobilinternetet tartalmazó havidíjas lakossági
díjcsomagot is.
Szupergyors otthoni internethálózatunkat év végéig több,
mint 2 millió otthonban tesszük elérhetővé.
A Magenta1 csomagba bevonható NetMánia díjcsomagokkal ön is megtapasztalhatja az új hálózat által kínált
élményeket.
Használja ki jobban a 4G-t!
Mobil díjcsomagját kedve szerint
bővítheti a korlátlan mobilinternetezést kínáló tematikus adatopciókkal, amelyekkel gondtalanul, kiszámítható költségekkel
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netezhet belföldön.

TIPP!

TELEKOM FIÓK ONLINE ÜGYINTÉZÉS EGYSZERŰEN
A Telekom fiók segítségével a Magenta1 csomagba bevont összes szolgáltatását egyben, külön jelszavak és azonosítók nélkül kezelheti, és gyorsan, kényelmesen tudja kifizetni számláit is.
Regisztráljon a telekom.hu/telekomfiok oldalon!
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

T V GO -VEATLŐ

MÉG TÖBB SZÓRAKOZÁS
TÉVÉ ÉS MOZI TÖBB KÉPERNYŐN
A Magenta1 csomag részeként a Családi+HD TV díjcsomagban széles csatornaválasztékot kínálunk, a díjcsomagi3
ban foglalt HD csatornákkal.
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A TV GO-val ráadásul külön díj fizetése
nélkül tévézhet a neten, így kedvenc
műsorait nemcsak TV-készüléken, hanem notebookon, táblagépen és okoste
lefonon is nézheti. Magenta1 ügyfélként
pedig a TV GO-t mobilinterneten keresztül korlátlanul, az
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adatforgalmi keret csökkenése nélkül használhatja!

TIPP!

Nézze a BL-meccseket akár útközben is!
Magenta1 ügyfélként a TV GO-val bárhol nézheti az
M4 Sport, a Sport1, Sport2 és az AMC adását, mobili5
interneten keresztül korlátlanul!

EZEK MEGŐRÜLTEK! MINDEN HÉTKÖZNAP ESTE
Új részekkel tér vissza a TV2 díjnyertes műsora, az Ezek megőrültek! A házigazdák, Tilla és
Majka ismét őrült feladatok elé állítják a celebvilág színe-javát. A 24 híresség három fős csapatokban olyan erőpróbákkal néz szembe, ahol az ügyesség, a jó feladatmegoldó képesség
és persze az átlagon felüli humorérzék is fontos. Az egyes játékoknak már a neve is sokat
sejtető, elég, ha csak a Bitang petangot, az Üldözési mániát, vagy a Tojáskeltetőt említjük.
Színes jelmezek, látványos díszletek, elképesztő feladatok és garantált jókedv várja a nézőket!
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

LG TV ÉS OKOSTELEFON
EGYÜTT MOST MÉG JOBB ÁRON!
Válasszon kiemelt TV-készülékeink közül, bármelyik LG okostelefonnal együtt most 20 000 Ft kedvezménnyel!

20DV0EZ0MÉ0NNFYTEL
KE

LG 106 CM-ES FULL HD 3D SMART TV (42LF652V)

LG G4C OKOSTELEFON BLUETOOTH FÜLHALLGATÓVAL

(teljes ár: 159 800 Ft)

(teljes ár: 49 800 Ft)

7990 Ft kezdőrészlet + 19 × havi 7990 Ft kamatmentes részlet

2490 Ft kezdőrészlet + 19 × havi 2490 Ft kamatmentes részlet

VAGY

VAGY

LG 80 CM-ES FULL HD SMART TV (32LF632V)

BÁRMELYIK LG OKOSTELEFON

(teljes ár: 109 800 Ft)

az aktuális mobiltelefon
árlista szerint

5490 Ft kezdőrészlet + 19 × havi 5490 Ft kamatmentes részlet

A fenti ajánlat legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek, Magenta1 kedvezménycsomaggal, a csomagban lévő bármelyik otthoni előfizetésre és a Next M Aranytárskártya
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mobildíjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel érvényes. A feltüntetett ár a 20 000 Ft kedvezményt már tartalmazza.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOSAN

Ajánlataink lakossági Telekom otthoni internet-, TV- illetve otthoni telefon-előfizetők részére, a Magyar Telekom
e szolgáltatással lefedett területein műszaki felmérés eredményétől függően érvényesek.
1 Magenta1 általános igénybevételi feltételek: A Magenta1 kedvezménycsomag három otthoni szolgáltatás – televízió Családi+HD TV díjcsomaggal (IPTV vagy SAT TV interaktív funkciókkal), választható otthoni internet csomag
(NetMánia S, M, L, XXL), Hoppá Plusz otthoni telefon díjcsomag – és egy lakossági havidíjas mobiltelefon előfizetés
(túlforgalmazásidíj-mentes adatmennyiséget tartalmazó hang díjcsomaggal) megléte esetén választható.
A Magenta1 kedvezménycsomagot olyan új, vagy már szerződött lakossági előfizető veheti igénybe, aki a Magyar
Telekom meghatározott mobil és otthoni szolgáltatásainak személyben azonos, otthoni szolgáltatásokat egy
azonosítón igénybe vevő előfizetője, valamint mobil és otthoni szolgáltatásai tekintetében a Telekom Kapcsolat
Programba azonos ügyfélként regisztrál. Egy előfizető egy időben egy Magenta1 kedvezménycsomagot vehet
igénybe, egy előfizetés egy időben egy Magenta1 kedvezménycsomagban lehet részes.
2 A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül, 4G-képes eszközzel és díjcsomaggal vehető igénybe.

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

3 A HD-csatornák vételéhez szükség van egy HD-képes vevőkészülékre, illetve egy HD-képes TV-készülékre.
4 A TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A TV GO kínálatában szereplő TV-csatornák közül azon csatornák élő
adása érhető el, amelyeket a TV GO-val összerendelt Telekom TV-előfizetés tartalmaz.
5 A TV GO szolgáltatás elérése a Magenta1 kedvezménycsomagba bevont havidíjas mobil előfizetésen nem generál
díjköteles adatforgalmat, a „Korlátlan TV és film adatopció”-t a kedvezmény tartalmazza. A Magenta1 kedvezmény
megszűnése esetén a havi díjas „Korlátlan TV és film adatopció” díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók.
6 A készülékajánlatok 2015. augusztus 3-ától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez
egyszer vehetők igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF
szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A 20 000 Ft kedvezményt a TV-készülék árából biztosítjuk.

Részletek és szerződéses feltételek:
www.telekom.hu
Telekom üzletek
1412, 1430

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.

