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TELEKOM VILÁGA
TÉVÉZZEN A TELEKOMMAL
OTTHON VAGY BÁRHOL,
A NETEN
-VAL!

Kövesse a magyar sikereket otthon akár HD minőségben a teljes élményért!
A Telekom TV Családi+HD csomagjában több, mint 20 népszerű HD-csatorna a csomag részeként, külön havi díj nélkül érhető el. Ha épp csak a
mobilja van kéznél, nézze a versenyeket a neten
-val! Az applikációt
megtalálja Google Play-en és az AppStore-ban. telekom.hu/tvgo

T U DTA?

Magenta 1 ügyfélként
a
-t korlátlanul
használhatja mobilinterneten keresztül is!

ATVGOszolgáltatáskizárólagbelföldönvehetőigénybe,használatáhozmegfelelőkészülék,előzetesregisztrációésfolyamatosszélessávúinternetkapcsolatszükséges.ATVGOkínálatábanszereplőTV-csatornákközülazoncsatornák
élőadásaérhetőel,amelyeketaTVGO-valösszerendeltTelekomTV-előfizetéstartalmaz.Azadatforgalmazásbólszármazóköltségekaszolgáltatáshasználójátterhelik.ATVGOszolgáltatáseléréseaMagenta1kedvezménybebevont
havidíjasmobilelőfizetésennemgeneráldíjkötelesadatforgalmat.AHD-csatornákvételéhezszükségvanegyegyHD-képesvevőkészülékre,illetveegyHDképesTV-készülékre.Továbbifeltételek:www.telekom.hu,üzleteink,1412.

MIT TUD MÉG A TELEKOM TV?
MEGÁLLÍTHATÓ,
VISSZATEKERHETŐ,
FELVEHETŐ ÉLŐ TV ADÁS
Ha épp lemaradt a befutóról, vagy ha szeretné újra és újra átélni a
sikereket, a Felvétel opcióval megállíthatja, visszatekerheti az élő
adást, vagy néhány gombnyomással fel is veheti, külön havi díjért.
Afelvételtbármikorelindíthatjaokostelefonrólis
aMűsorújság applikációval.

STAR ACADEMY
Hamarosan indul a TV2 vadonatúj zenei tehetségkutatója, a Star Academy.
Az akadémiára beköltöző fiatal tehetségek hétről hétre profi tanáraik segítségével
nemcsak a hétvégi élő showra készülnek fel, hanem mindent megtanulhatnak arról,
hogyan válhatnak profi előadóvá. Az énekesek fejlődését és a hétvégi showműsorok
előkészületeit a nézők is követhetik nap mint nap.

VIDEOTÉKA:
MOZI AZ OTTHONÁBAN
EGY GOMBNYOMÁSRA
Épp egy jó filmhez lenne inkább kedve? A Telekom TV Videotékájában több száz sikerfilmet talál a nap 24 órájában, akár már
a TV-premier előtt is, egy mozijegy árának töredékéért.
Nyomja meg a Video gombot távirányítóján, és már böngészhet is
a kínálatból! A kölcsönzési díjat pedig kényelmesen, havi számlájával együtt fizetheti ki.
ÚjTelekomTV-előfizetőknekazelső
filmkölcsönzésedíjmentes.1

MOZIKLUB:
FILMEK ÉS SOROZATOK
KORLÁTLANUL

PRÓBÁL JA
K I!

-VA L
Ő

ET
IS E LÉ R H

A MoziKlub a Telekom TV Videotékájának havonta
frissülő válogatása, melyet fix havi díjért, korlátlanul nézhet.
A kínálatban a szinkronizált mozifilmek és hollywoodi sorozatok
mellett számos gyerekeknek szóló program is megtalálható.
Legyen mesés a nyár vége! Keresse a Videotéka menüjében
a MoziKlub mappát, nézze a klasszikus magyar meséket, vagy a
népszerű Disney filmeket, Cartoon Network vagy Minimax sorozatokat korlátlanul!
Új Közszolgálati, Alap, Családi illetve Családi+HD csomag előfizetőként az első hónapban egy filmet ingyenesen nézhet meg a Videotéka 600 Ft kölcsönzési díj alatti kínálatából. Új előfizetőnek minősül, aki a megrendelés pillanatában nem
rendelkezett Telekom TV Alap, Koktél, Családi, illetve Családi+HD csomaggal.
További feltételek: telekom.hu, üzleteink, 1412.
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