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TELEKOM VILÁGA

KORLÁTLAN BESZÉLGETÉS
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
2 ÉVIG
S
EZMÉNYE
K E DV

L
Válasszon Magenta 1 csomag mellé
HAVI DÍJJA
Next S Aranytárskártya díjcsomagot családtagjainak,

3990 Ft

havi díjért új előfizetéssel,
2 év hűségidővel, e-Pack kedvezménnyel!
További feltételek: telekom.hu/csalad

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.
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NEXT ARANYTÁRSKÁRTYA AJÁNLAT

TELEKOM ALKALMAZÁS

KORLÁTLAN BESZÉLGETÉS AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
Válasszon a Magenta 1 csomag mellé a Next S Aranytárskartya vagy Next M Aranytárskártya
díjcsomagok közül most 2 évig akciós havi díjjal, és ossza meg a korlátlan
beszélgetés élményét családtagjaival!
NEXT S
ARANYTÁRSKÁRTYA

NEXT M
ARANYTÁRSKÁRTYA

5490 Ft helyett

9990 Ft helyett

hálózaton belül
korlátlan

belföldön
korlátlan

160 perc

korlátlan

500 MB

500 MB

Havi díj új előfizetéssel, 2 év hűségidővel, e-Pack kedvezménnyel
Korlátlan beszélgetés és SMS
alapdíjas irányokba belföldön

3990 Ft 8490 Ft

Egyéb mobil és vezetékes
hálózatba, belföldön
Belföldi adatmennyiség

O N LI N E
A JÁNL AT

SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME
BLUETOOTH HANGSZÓRÓVAL

MICROSOFT LUMIA 640
FÜLHALLGATÓVAL

1490 Ft

online rendeléskor
kezdőrészlet + 19 × havi 1490 Ft kamatmentes részlet (teljes ár: 29 800 Ft),
új előfizetéssel, a Next S Aranytárskártya díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

EUROSPORT 2 NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletek és letöltés:
telekom.hu/app
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TELEKOM KAPCSOLAT PROGRAM

JÁTSSZON A FOCIS
NYEREMÉNYEKÉRT!
Kövesse a Bundesliga mérkőzéseket
a Eurosport 2 csatornán, és játsszon
velünk a családi utazásért négy fős
VIP belépőjeggyel egy német bajnoki
meccsre!
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A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

15% KEDVEZMÉNY
A BURGER KING ®
ÉTTERMEIBEN

Keresse az Eurosport 2
csatornát a Nagyvilág
minicsomag kínálatában!

NAGYVILÁG
MINICSOMAG

390 Ft

21 csatorna
havi
díjért az első hónapban, a
2. hónaptól a havi díj 1800 Ft.

i4

Telekom Kapcsolat Kártyával 15% kedvezményt kaphat
a BURGER KING® éttermeiben az összes nem akciós
termékre, így hamburgerekre, sült krumplira, salátákra,
desszertekre, italokra, de még a menükre is!
További részletek: telekom.hu/kapcsolatprogram 
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Töltse le a megújult Telekom
alkalmazást, és intézze
előfizetésével kapcsolatos
ügyeit bárhol, bármikor:
 lekérdezheti aktuális mobil
egyenlegét, internet- és SMS
forgalmát,
 befizetheti mobil és otthoni
számláit,
 testreszabhatja mobil
előfizetését,
 feltöltheti saját, családtagja,
vagy barátja Domino
egyenlegét,
 és igénybe veheti partnereink
kedvezményeit a virtuális
Kapcsolat Kártya segítségével.

O N LI N E
A JÁNL AT

Részvételi feltételek és információ:
telekom.hu/eurosport2

MOBILRÓL
EGYSZERŰBB
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NETEZZEN GONDTALANUL KÜLFÖLDÖN IS!
A Travel & Surf roaming adatdíjcsomagok közül mindig megtalálja az utazásához legmegfelelőbbet.
Töltse le a külföldön is díjmentesen használható Travel & Surf mobilalkalmazást és
válasszon adatroaming díjcsomagot pár kattintással, hogy külföldön is túlforgalmazási díj nélkül,
kiszámítható költségekkel internetezhessen.
TRAVEL & SURF M
havi díjas és feltöltőkártyás előfizetés mellé
Díjazás

TRAVEL & SURF L
havi díjas előfizetés mellé

1490 Ft

Érvényesség (sikeres megrendelés után)
Benne foglalt adatforgalom

5990 Ft

3 nap

HOS SZÚ H EZ
H É T V ÉG É

S
EGY H ETE E Z
H
S
É
PIHEN

100 MB

Területi érvényesség

EU országok*

1 hét
1 GB
EU országok*

* Elérhető az Európai Unió országaiban, valamint Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia területén illetve az Európai Unió külbirtokain (Azori-szigetek, Dominikai köztársaság,
Francia Guyana, Gibraltár, Guadeloupe, Kanári szigetek, Madeira, Martinique, Réunion).

További részletek: telekom.hu/surf
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 OVÁBBI INFORMÁCIÓK A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ
T
AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOSAN

1 Next Aranytárskártya ajánlat: A havi díj akció 2016. február 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb március 31-ig érvényes. Otthoni előfizetők esetében arany vagy platina szinttel még nem rendelkező előfizető is igényelhet legfeljebb
3 társkártyát, új előfizetéssel. Az e-Pack kedvezmény igénybevételének feltétele elektronikus számla igénylése, elek
tronikus csatornán történő számlafizetés, a számlák határidőre történő kiegyenlítése. Amennyiben az adott hónapban
a feltételek bármelyike nem teljesül, a havi 600 Ft e-Pack kedvezmény nem érvényesül. A Next S Aranytárskártya
havi díjában foglalt 160 perc leforgalmazása után a hívás perc- és az SMS küldés díja belföldi mobil és vezetékes
hálózatba egységesen 35 Ft.
2 Az okostelefon ajánlatok 2016. február 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek és egy előfizetéshez
egyszer vehetők igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti
fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a
részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe.

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

3 Eurosport 2 nyereményjáték: A nyereményjáték 2016. január 22-től február 28-ig tart, a játékban csak Telekom
lakossági előfizetéssel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt.
4 A Nagyvilág minicsomag ajánlat 2016. január 5-étől visszavonásig érvényes lakossági Telekom TV-előfizetők részére,
a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein műszaki felmérés eredményétől függően.
5 A Telekom alkalmazás elérhető iPhone, Android és Windows Phone operációs rendszerű okostelefonon. Az alkalmazás használatához Wi-Fi vagy mobilinternet kapcsolat szükséges.
6 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.
7 A Travel & Surf havi díj akció 2015. július 1-étől visszavonásig érvényes. A napi csomagban (M) foglalt adatmennyiség
felhasználása után új csomag aktiválása szükséges az internetezéshez, a heti csomagban (L) foglalt adatmennyiség
felhasználása után max. 32 kbit/s le- és feltöltési sebességgel netezhet az 1 hetes érvényességi idő végéig.

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.

