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TELEKOM VILÁGA
KORLÁTLAN BESZÉLGETÉSEK
CSALÁDON BELÜL

hogy mindig

legyen, ami

CSALÁDI MOBIL OPCIÓ
Magenta 1-esként

0 Ft havi díjjal

Belföldi használatra, maximum 5 mobil hívószámra, legalább két,
azonos folyószámlán lévő havi díjas mobil előfizetés megléte esetén.
További feltételek: telekom.hu/karacsony

A korlátlan beszélgetés a Telekom hálózatán belül, belföldön érvényes. Az ajánlat 2016. november 1-jétől visszavonásig érvényes. További információk: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

OTTHONI SZOLGÁLTATÁSOK EGYÜTT
2 HÓNAPIG 0 FT HAVI DÍJJAL

mert minden

élmény

Válassza az új Szuper Családi HD TV díjcsomagot több mint 110 csatornával,
Telekom otthoni telefon és otthoni internet előfizetése mellé, új előfizetéssel,
2 éves hűségidővel, és most egyik otthoni szolgáltatásáért sem kell fizetnie
az első 2 hónapban!
További feltételek és a 3. hónaptól érvényes havi díjak: telekom.hu/karacsony

FEDEZZE FEL
A VILÁGOT!
ISMERETTERJESZTŐ
CSATORNÁK AZ ÚJ
SZUPER CSALÁDI HD
CSOMAGBAN
Új TV csomagunkban számos ismeretterjesztő és dokumentum csatorna
található, és 2017. január 3-ától tovább
bővül a kínálat a History és a Histor y
HD-val, az amerikai A&E Networks
történelmi és ismeretterjesztő témájú
csatornájával. Emellett a színes kínálatban válogathat többek közt a Disco
very Channel és a Discovery Science
műsoraiból; kalandozhat időben és
térben a Viasat History, Viasat Nature
és a Viasat Explore segítségével; vagy
elmerülhet a Föld szépségeiben az
Animal Planet, BBC Earth, Spektrum,
National Geographic, NatGeo Wild
csatornákkal.

A havi díj akció 2016. november 2-ától visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 15-ig tart. A havidíj-kedvezmény igénybe vételének feltétele, hogy az új szolgáltatás(ok) létesítésre kerüljenek és az előfizető egy
MT ügyfél-azonosító alatt, egy telepítési címen rendelkezzen TV-, internet- és telefonszolgáltatással. A havidíj-kedvezmény abban az esetben érvényesíthető, ha az előfizető mindhárom igénybe vett szolgáltatását a
Telekom jelenleg is értékesíthető, 2 év hűségidős díjcsomagjaival veszi igénybe. Közszolgálati TV-csomag esetén az ajánlat nem érvényes. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

SZTÁRBAN SZTÁR
+ 1 KICSI
A SUPERTV2
MŰSORÁN

AJÁNDÉKOT A TELEKOMTÓL
VIGYE EL MOST, ÉS KEZDJE EL
FIZETNI 2 HÓNAP MÚLVA!

Ismét dübörög vasárnap esténként az
ország legnagyobb házibulija Tilla vezetésével, ám ezúttal korhatár nélkül!

SAMSUNG 123 CM-ES
FULL HD SMART TV
(UE49K5500)
Az új műsor különlegessége, hogy
a Sztárban Sztár eddigi évadainak
hírességei lépnek színpadra olyan
gyereksztárokkal az oldalukon, akiket
már ismer a nagyközönség. Közkedvelt duetteket adnak elő, népszerű
formációk bőrébe bújnak, néha pedig
ugyanazt a karaktert alakítják, tehát
az adott világsztárból egyszerre láthatunk majd egy nagyot és egy kicsit a
színpadon.

8490 Ft

20 × havi
kamatmentes részlet
a 3. hónaptól.
(Teljes ár: 169 800 Ft)
Online rendeléskor, legalább
6 hónapja Telekom havi díjas
előfizetőknek, otthoni előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel.
A készülékajánlat 2016. november 15-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. Az ajánlat
nem érvényes csak otthoni telefon előfizetéssel rendelkező ügyfeleink számára, illetve IPTV Közszolgálati csomag esetén. 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.
További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

