2016. június

TELEKOM VILÁGA
KORLÁTLAN NYÁR
A TELEKOMTÓL
NETEZZEN MOBILON
BELFÖLDÖN MAGENTA 1-ESKÉNT
EGÉSZ NYÁRON, AMENNYIT CSAK SZERETNE!
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SAMSUNG GALAXY S7 EDGE

3990 Ft kezdőrészlet

+19 × havi 3990 Ft kamatmentes részlet (teljes ár: 79 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig
fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal, mobil előleggel, üzleteinkben.
A feltüntetett ár a kedvezményt tartalmazza.

A kedvezményes készülékajánlat 2016. május 2-ától visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Egy Előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az előfizetőnek felróható
okból a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, vagy a kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. A korlátlan mobilinternet adathasználat
2016. június 6. és augusztus 31. között érhető el, a Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont havi díjas mobil előfizetéssel. További feltételek: telekom.hu, üzleteink, 1430.

NÉZZE A NYÁR LEGNAGYOBB GÓLJAIT
OTTHON, VAGY BÁRHOL A NETEN TV GO-VAL!

telekom.hu/sport

Új lakossági TV-előfizetőknek
bármely Telekom TV-csomag
havi díja

1490 Ft az első 2 hónapban.

ORSZÁGOS TV-PREMIEREK AZ RTL CSATORNÁIN
Hazánkban eddig még nem látott filmekkel és sorozatokkal vágnak
neki a nyárnak az RTL Magyarország kábelcsatornái. A Film+ csatornán először láthatják június 16-án a tévénézők a Skalpvadászat című
akciófilmet, csatornapremierként érkezik a November Man, és a John
Wick című akcióthriller Keanu Reeves főszereplésével. A sorozatok
rajongóinak jó hír, hogy az RTLII-n májustól fut a King című krimisorozat
és június 7-től követhetik nyomon Az élet csajos oldalának ötödik évadát. Az RTL+-on pedig a Kaliforniába jöttem, a Waczak Szálló, a Fekete
Vipera és az Igazságosztók második évada lesz látható. Természetesen
érdemes lesz követni az RTL Klub műsorát is, hiszen a csatorna számos
sikerfilmmel jelentkezik a nyáron.

TÉVÉZZEN BÁRHOL, BÁRMIKOR!
Nézze a meccseket, vagy kövesse a filmeket és sorozatokat az interneten keresztül a TV GO-val!
Regisztráljon a www.tvgo.hu weboldalon, vagy töltse le a TV GO alkalmazást és tévézzen táblagépen, vagy akár mobilon!
A havi díj akció 2016. május 23-tól visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig érvényes. A TV GO szolgáltatás 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. Az adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás
használóját terhelik. A TV GO mobilalkalmazás használata nem csökkenti a Magenta 1 kedvezménybe bevont havi díjas mobil előfizetés adatforgalmi keretét. További feltételek: telekom.hu, üzleteink, 1412.

