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MAGENTA 1-GYEL
MOSTANTÓL TÖBBET ADUNK
Dupla mobilnet Magenta 1-eseknek,
új mobil előfizetéssel, belföldön.
telekom.hu/magenta1

30 000 FT EXTRA KEDVEZMÉNY

ÚJ MAGENTA 1-ESEKNEK
SAMSUNG ULTRA HD TV-RE

MOZIKLUB
MOST AZ ELSŐ
HÓNAPBAN 0 FT!
Rendelje meg a MoziKlubot
a Telekom üzletekben, az 
1. hónapban 0 Ft-ért, majd
a 2. hónaptól mindössze
990 Ft havidíjért, és válo
gasson kedvére 4000 film,
sorozat, valamint mese közül.
A FOX+ sikersorozatokkal bővült
MoziKlub kínálatban megtalálja
a The Walking Dead első 7 évadát, valamint a Dr. Csont és az
X-akták első 6 évadát! Az ajánlat
csak a 2017. október 20. után
értékesített Szuper Családi HD
díjcsomag mellett érvényes.

Samsung 138 cm-es UHD 4K Smart TV (UE55MU6102)

22 × havi 5490 Ft kamatmentes részlet.

0 Ft kezdőrészlet +
(Teljes ár: 120 780 Ft)

Új mobil előfizetéssel, a Mobil L + Net 6 GB díjcsomag-kombinációval,
2 év hűségidővel, hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal.
A feltüntetett ár a kedvezményt tartalmazza.
A készülékajánlat 2018. május 1-től 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 extra készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Mobil előleg befizetése szükséges lehet.

2018. április 20-tól visszavonásig, legkésőbb május
31-ig tartó akcióban az újonnan rendelt MoziKlub
szolgáltatás havidíja az első hónapban 0 Ft, a másodiktól 990 Ft, hűségidő nélkül, Szuper Családi
HD (201710) csomag mellett.

ORSZÁGOS PREMIEREKKEL PÖRGETI FEL
A MÁJUST A TV2 CSOPORT!
Veszélyes és izgalmas kalandokra invitálja a nézőket a Prime, ahol csütörtökönként
nem mindennapi balesetekkel érkezik a tengerentúl egyik legnépszerűbb újdonsága,
a 911-LA. Szerdánként a közönségkedvenc, A Grace Klinika is tovább dübörög a
hazai képernyőkön, az egyik legfordulatosabb évadként emlegetett tizenegyedik
felvonásával.
Május 22-től Hawaii elit nyomozócsoportja is újra akcióba lendül: nyolcadik évadával
színesíti a kedd estéket a Hawaii Five-O. A szórakoztató műfaj kedvelőinek a
Humor+ garantálja a péntek esti kikapcsolódást. A 21:30-tól a Mick kell a gyereknek
második évadában kiderül, Mick miként birkózik meg egy váratlan feladattal, míg
22 órától, a Lazíts, Kevin! egy nyugdíjas exrendőr életébe nyújt betekintést, akinek
ezúttal a családjával kell szembe szállnia. Az estét 22:30-tól az Amerikai fater
tizennegyedik évadának poénjai zárják.

