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MOBIL, TV, INTERNET
ÉS TELEFON
EGY CSOMAGBAN,
KEDVEZMÉNYESEN.
EZ A MAGENTA1.
i1

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

MAGENTA1

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

MI A MAGENTA1 KEDVEZMÉNYCSOMAG?
 Havidíjas lakossági mobil előfizetés bármely
Next, Music illetve más, túlforgalmazásidíj-mentes
internetet tartalmazó díjcsomaggal
 Korlátlan TV és film adatopció további havi díj
nélkül, mellyel a TV GO használata nem csökkenti
a mobil díjcsomagban foglalt adatmennyiséget

 IPTV Családi+HD díjcsomag 63+22 HD csatornával
 Csomagban foglalt MoziKlub, ha NetMánia XXL
otthoni internetet választ

 NetMánia otthoni internet műszaki képességektől
függően választható Netmánia S, M, L vagy XXL
díjcsomaggal

 Hoppá Plusz otthoni telefon díjcsomag,
0 Ft‑os percdíjjal minden mobil és vezetékes
hálózatba, havi 5000 perc erejéig, belföldi normál
díjazású hívószámokra

További feltételek és kiemelt csomagajánlatok: telekom.hu/magenta1 i1

TIPP!

Magenta1 csomagját további havi díjért változatos kiegészítő szolgáltatásokkal tudja teljesebbé tenni, mint a további
TV-csatornákat nyújtó minicsomagok vagy a megállítható, visszatekerhető TV adást biztosító Felvétel opció.

E-SZÁMLA

SZÁMLABEFIZETÉS OKOSAN
Váltson elektronikus számlára, és fizessen a telekom.hu weboldalon, vagy
a Telekom mobilalkalmazáson keresztül! Így nem kell többet a papír alapú számlákkal bajlódnia, nem kell üzletünkben sorban állnia a befizetéshez. Bárhol, bármikor megtekintheti Telekom számláit, és biztonságosan, online intézheti befizetéseit. Állítsa be az e-számlát a telekom.hu weboldalon, a Belépek menüpontban
néhány kattintással! További részletek: telekom.hu/eszamla
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

TELEKOM ALKALMAZÁS

MOBILINTERNET AJÁNLAT

KAPCSOLAT KÁRTYA
MOBILON!
Töltse le a Telekom alkalmazást iOS ,
Android vagy Windows Phone-os
okostelefonjára, ezzel hozzáférhet
Kapcsolat Kártyája képéhez,
így számtalan kedvezményben
részesülhet a Telekom Kapcsolat
i2
Program partnereinél.

TESZTELTÉK, BIZONYÍTOTT!
NETEZZEN TELEKOM 4G
MOBILINTERNETTEL!
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Táblagéphez vagy notebookhoz válasszon a Net&Roll díjcsomagok közül,
most kedvezményes havi díjjal!
NET&ROLL

XS

S

M

L

Akciós havi díj az első 2 hónapban
2 év hűségidővel

990 Ft 990 Ft 990 Ft 990 Ft

Havi díj a 3. hónaptól

3390 Ft

4390 Ft

7690 Ft

9890 Ft

Havi díj a 3. hónaptól Társkártya díjcsomagokkal*

2690 Ft

3490 Ft

6090 Ft

7890 Ft

3 GB

8 GB

20 GB

30 GB

Csomagban foglalt adatmennyiség

* 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.

RTL KLUB
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TELEKOM KAPCSOLAT PROGRAM

ÚJ FILMSOROZAT AZ RTL KLUBON
Az ősz egyik legnagyobb durranása a Válótársak
című filmsorozat lehet az RTL Klubon, ami a holland Divorce mintájára készült, hazai gyártásban.
A november 12-én induló 10 részes, minőségi sorozatot májusban kezdték forgatni, a fő- és mellékszerepekben egyaránt elismert színészek – Stohl
András, Gubás Gabi, Scherer Péter, Balsai Móni,
Lengyel Tamás és Földes Eszter – részvételével.
A váratlan fordulatokat tartogató történet három
válófélben lévő férfi kalandjait követi, akik egy
házba költöznek. A dramedy műfajú sorozattal
a nevetés és a sírás is garantált.

NE MARADJON LE EGYETLEN RÉSZRŐL SEM!
Nézze a Válótársak epizódjait nemcsak TV-készüléken,
hanem notebookon, táblagépen és okostelefonon is
az interneten keresztül a TV GO-val.
Regisztráljon a www.tvgo.hu weboldalon, vagy töltse le
a TV GO alkalmazást és tévézzen bárhol, bármikor!
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www.telekom.hu/tvgo
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

KÜ LÖN DÍJ
FIZETÉSE
N É LK Ü L

LEGYEN
A VENDÉGÜNK
EGY MUFFINRA!
Töltődjön fel
a Kapcsolat
Programmal
a Costa
kávézókban!

Az ünnepi bevásárlás rohanásában
töltődön fel egy Costa forró itallal, melyet Kapcsolat Kártyája felmutatásával
12% kedvezménnyel vásárolhat meg.
Az ital mellé válasszon egy ajándék
Costa muffint, melyre a Kapcsolat
Program vendége!
Az akció november 15. és december
24. között érvényes. További részletek:
i6
telekom.hu/kapcsolatprogram

KÉSZÜLJÖN AZ ÜNNEPEKRE!
TV KÉSZÜLÉK ONLINE KEDVEZMÉNNYEL
LG FULL HD 3D
SMART LED TV (42LF652)

106 cm

online megrendelés esetén

6990 Ft KEZDŐRÉSZLETTEL
+ 19 × havi 6990 Ft kamatmentes
részletre (Teljes ár: 139 800 Ft),
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek,
a TV-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel. i7
TOVÁBBI
L É R H E TŐ
ONLINE E K:
E
K ÉS Z Ü L ÉK
TV

VÁSÁROLJON EGYSZERŰEN ONLINE
 Sokféle kedvezménnyel várjuk!
 Ingyenesen kiszállítjuk megrendelését.
 Bármikor, sorban állás nélkül vásárolhat.
 Online választhat a legnagyobb kínálatból.

i

 OVÁBBI INFORMÁCIÓK A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ
T
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 kedvezmény három otthoni szolgáltatás – televízió (IPTV
vagy SAT TV interaktív funkciókkal) Családi+HD TV díjcsomaggal, otthoni internet csomag (NetMánia S, M, L, XXL),
Hoppá Plusz otthoni telefon díjcsomag – és egy lakossági havidíjas mobiltelefon előfizetés (túlforgalmazásidíjmentes adatmennyiséget tartalmazó hang díjcsomaggal) megléte esetén választható. A Magenta1 kedvezményt
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 szolgáltatásainak tekintetében a Telekom Kapcsolat Programba azonos ügyfélként regisztrál. Egy
előfizetés egy időben egy Magenta1 kedvezményben lehet részes.
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.
A HD-csatornák vételéhez szükség van egy HD-képes vevőkészülékre, illetve egy HD-képes TV-készülékre.
2 Telekom alkalmazás: A Telekom alkalmazáshoz mobilinternet-szolgáltatás, illetve minimum Windows Phone 8.1,
iOS 6.0 vagy Android 4.0 operációs rendszerű okostelefon szükséges, letöltése és használata adatforgalmat
generál.

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

TELEKOM

.HU/

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

3 A független P3 communications GmbH mérései alapján a beszéd- és adatszolgáltatások terén az összesített eredményben 2015. június 4–19. közötti mérési időszak alapján, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
saját mérési eredményei és az Ookla mobilinternetes mérések 2014. október – 2015. augusztus hónap időszakában
(letöltés, feltöltés, válaszidő) a Magyar Telekom Nyrt. 1. helyet ért el.
4 Mobilinternet ajánlat: A havi díj akció 2015. augusztus 1-jétől visszavonásig vehető igénybe. Az akciós havi díj a
vásárlás hónapjában és további 2 teljes hónapig érvényes. A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető
igénybe, 4G-képes készülékkel.
Társkártya díjcsomagok: 2015. november 30-ig arany vagy platina szinttel még nem rendelkező Telekom otthoni
előfizető is igényelhet legfeljebb 3 társkártyát, új előfizetéssel.
5 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. A hálózati adatforgalmazásból
származó költségek a szolgáltatás felhasználóját terhelik.
6 Kapcsolat Program ajánlat: A kedvezmény a Costa Coffee saját, illetve más kedvezményeivel, akcióival nem vonható
össze. Az ajándék muffin kizárólag a Telekom Kapcsolat Kártya felmutatása mellett vásárolt Costa (hideg és meleg)
italok mellé jár, egy vásárlás alkalmával csak egy darab. Az akció érvényes minden magyarországi Costa kávézóban,
kivéve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren találhatóban.
7 TV-készülék ajánlat: Készülékajánlatunk 2015. október 15-étől 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

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.

