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TELEKOM VILÁGA
VÁLTSON MAGENTA 1-RE,
ÉS VÁLASSZON KÉSZÜLÉKET
50 000 FT KEDVEZMÉNNYEL!

SAMSUNG FULL HD SMART TV
(UE40K5500, 101 cm-es)

0 Ft

kezdőrészlet + 24 × havi 2790 Ft
kamatmentes részlet. (Teljes ár: 66 960 Ft)

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas előfizetőknek, új otthoni előfizetésre vállalt
2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal.
A feltüntetett ár a kedvezményt tartalmazza.

A kedvezményes TV-készülék ajánlat 2017. január 20-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 részletfizetési konstrukció
kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

MESÉS TAVASZI ÉLMÉNYEK
A TELEKOM TV-VEL
Egész áprilisban kódolatlanul nézhető a Nick Jr. műsora a 7-es programhelyen a TV-képernyőjén vagy akár a neten TV GO-val! A csatorna olyan kedves és tanulságos animációs
meséket és sorozatokat kínál a gyerekeknek, mint A mancs őrjárat, a Láng és a szuperverdák vagy a Dóra, a nagy felfeldező.

MOZIKLUB
-VA L
T
E
H
FILMEK ÉS IS ELÉR Ő
SOROZATOK
KORLÁTLANUL
A MoziKlub a Telekom TV
Videotékájának havonta frissülő
válogatása, melyet fix havi díjért,
korlátlanul nézhet. A kínálatban
a szinkronizált mozifilmek és
hollywoodi sorozatok mellett, a
gyerekek kedvenc mesehősei is
megtalálhatók.
Keresse a Videotéka menüjében
a MoziKlub mappát, nézze a
klasszikus magyar meséket,
vagy a népszerű Disney filmeket,
Cartoon Network vagy Minimax
sorozatokat korlátlanul!

Felhőtlen szórakozás a tavaszi szünetre!

A Nick Jr. mellett április 13. és 18. között kódolatlanul érhető el a JimJam, a Boomerang,
a Cartoon Network és a Kiwi TV műsora is, így a kínálatban az óvodásoktól az iskolás
gyerekekig mindenki megtalálhatja kedvenceit. A kódolatlan időszakon kívül a csatornákat keresse a Szuper Családi HD csomagban és a TV GO-n!
Regisztráljon a tvgo.hu oldalon, vagy töltse le a TV GO alkalmazást,
és nézze a csatornák műsorát a neten keresztül, akár mobilon vagy
táblagépen is!
A TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges.
A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás felhasználóját terhelik. 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 kódolatlan csatornák lakossági Alap, Családi és Családi+HD csomaggal rendelkező IPTV és digitális Kábel TV ügyfeleknél érhetők el (a Nick Jr. 2017. március 31.
12:00 és május 2. 12:00 között, a JimJam, a Boomerang, a Cartoon Network és a Kiwi TV 2017. április 13. 9:00 és április 19. 9:00 között).

Ha Magenta 1 csomag- TI PP
jába NetMánia XXL vagy
NetMánia 1000 internetcsomagot választ, a MoziKlub
kínálatát havidíjmentesen
élvezheti.

KÉSÉLRE MENŐ HARC A KONYHAFŐNÖK VIP-BEN!
MEGÁLLÍTHATÓ,
VISSZATEKERHETŐ,
FELVEHETŐ ÉLŐ TV ADÁS

Napok óta forr a levegő az RTL Klub gasztroreality-jében, ahol ezúttal ismert emberek
mérik össze gasztronómiai tudásukat. A verseny ezúttal sem babra megy, a konyhafőnöki
cím és 10 millió forint a tét a március végén rajtolt Konyhafőnök VIP-ben. Bár a konyhapultban ezúttal közszereplők, ismert színészek, énekesek, sportolók és televíziós személyiségek küzdenek meg egymással, a zsűri – Wossala Rozina, Fördős Zé és Sárközi Ákos –
ezúttal sem lesz vajszívű. A kiélezett konyhacsatát minden hétköznap este 18:55-től láthatják a nézők az RTL Klubon.

Ne maradjon le egyetlen részről
sem! Ha nem ér haza időben, vagy
szeretné ellesni a Konyhafőnökök
trükkjeit, a Felvétel opcióval megállíthatja, visszatekerheti az élő
adást, vagy néhány gombnyomással fel is veheti, külön havi díjért.
A felvételt bármikor elindíthatja
okostelefonról is a Műsorújság
applikációval.

