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TELEKOM VILÁGA
EGYESÍTSEN
MAGENTA 1-BEN

30%

HAVIDÍJKEDVEZMÉNYÉRT!
MAGENTA 1: BENNE VAN MINDEN EGYBEN
Egyesítsen a megújult Magenta 1-ben legalább két otthoni és egy mobil szolgáltatást,
így összesen 30% havidíj-kedvezményhez és Magenta 1 előnyökhöz is jut.
telekom.hu/magenta1

ÉLJEN A MAGENTA 1 ELŐNYÖKKEL!
Hozza a Telekomhoz mobil és otthoni szolgáltatásait, vagy váltsa meglévő szolgáltatásait
a Magenta 1-be bevonható díjcsomagokra, és egyesítse azokat Magenta 1-ben!
TÖBB KEDVEZMÉNY
30% HAVIDÍJKEDVEZMÉNY

 30% havidíj-kedvezmény minden Magenta
1-be bevont szolgáltatás havi díjából.1
 Extra 30 000 Ft kedvezményt kap bármely
készülék árából, ha új szolgáltatás megrendeléEXTRA 30 000 FT
KÉSZÜLÉKKEDVEZMÉNY
sével válik Magenta 1-essé.2

TÖBB SZÓRAKOZÁS
DUPLA
MOBILNET

 Dupla mobilnet a Magenta 1-be bevont mobilcsomagban, belföldön.3
 Korlátlan és díjmentes tévézés TV GO-val
okostelefonon az interneten keresztül belföldön,
a Magenta 1 csomagba bevont mobil előfizetésen, és az ahhoz tartozó mobil folyószámlán lévő
KORLÁTLAN TÉVÉZÉS
TV GO-VAL
összes előfizetésen.4

TÖBB CSALÁDI ELŐNY
DÍJMENTES CSALÁDI
MOBIL OPCIÓ
EXTRA 500 MB
DOMINO FELTÖLTÉSHEZ

 Díjmentes Családi mobil opció, ami korlátlan
beszélgetést nyújt a családon belül Domino előfizetőknek is, Magenta 1-esként 0 Ft havi díjjal.5
 Extra 500 MB Domino feltöltéshez ha a Családi
mobil opcióba bevont Domino előfizetésre
legalább 4000 Ft feltöltésre kerül.6

A 2018. szeptember 1-jétől megújult Magenta 1 kedvezménycsomag érvényesítéséhez legalább kettő eltérő otthoni szolgáltatás és legalább egy mobilszolgáltatás egyidőben történő igénybevétele szükséges (az Előfizető által megjelölt otthoni és mobil
folyószámlán, amelyekről nyilatkozik, hogy személyében azonos Előfizetőként veszi igénybe) a következők szerint: az otthoni internet esetében 2018. szeptember 1-jét követően bevezetett csomagnak, a mobil, TV és otthoni telefon szolgáltatásoknál
pedig az aktuálisan értékesíthető portfólióban szereplő csomagnak kell lennie. A 30%-os havidíj Magenta 1 kedvezmény a megjelölt otthoni és mobil folyószámlán lévő összes megfelelő díjcsomagra és díjcsomag-kombinációs előfizetésre érvényesül,
illetve kizáró a Telekom kedvezménnyel és – erre vonatkozó egyéb, kifejezett rendelkezés hiányában – minden más kedvezménnyel. A Magenta 1 kedvezménycsomagot 2018. szeptember 1. előtti feltételek szerint igénybe vevő előfizetőknek jelezniük
kell, amennyiben a 2018. szeptember 1-jétől hatályos Magenta 1 kedvezménycsomagot szeretnék igénybe venni.
2
A kedvezményes készülékajánlat visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, új Magenta 1 ügyfeleknek. A kedvezményt egy Előfizető csak egyszer veheti igénybe, továbbá nem igényelhető korábbi havidíjas mobil előfizetésre történő új határozott
időtartamú szerződéskötés esetén, vagy ha az Előfizető korábban már részesült Magenta 1 extra készülékkedvezményben. 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.
3
Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont Net Alap, Net 3GB, Net 6GB, Net 15GB esetén a belföldi adattartalom díjmentesen duplázásra kerül. A kedvezmény automatikusan érvényesítésre kerül.
4
A TV GO belföldön és az EU tagállamaiban 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. A TV GO mobilalkalmazás belföldi használata nem csökkenti a Magenta 1 kedvezménybe bevont havi díjas mobil előfizetés, valamint az azzal azonos mobil folyószámlán
lévő havi díjas előfizetések adatforgalmi keretét. A Magenta 1 kedvezménycsomag megszűnése esetén a havi díjas „Korlátlan TV és film adatopció” díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók.
5
A Családi mobil opció maximum 5 mobil hívószámra, legalább két, azonos folyószámlán lévő havi díjas mobil előfizetés megléte esetén igényelhető. A kedvezmény igénybevételéhez a Családi mobil opciót aktiválni kell a választott bevonandó mobil
számok megadásával. A korlátlan beszélgetés a Telekom hálózatán belül, belföldön érvényes.
6
Az 500 MB Magenta 1 feltöltési bónusz egyenlege belföldön és EU roaming helyzetben használható fel, az érvényességi ideje 30 nap.
A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlatok részletes feltételei és további információ: üzleteink, 1414, telekom.hu
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SIKERSOROZATOK A

-ON
A Prime idén ősszel is egy népszerű újdonsággal nyitja a szezont.
Szeptember 19-én 23 órakor startol A rezidens című sorozat,
amely a tipikus kórházas sorozatok skatulyájából kilépve egészen
új vetületet ad ennek a műfajnak. A főszereplő, Matt Czuchry
elsőre talán nem a kedvenc karakterek táborát erősíti, de aki az
egyedi látásmóddal megbarátkozik, könnyen rácsatlakozhat a
cselekményszálakra. Az isteni gyógyítókkal, és az ideális rendszerrel szemben itt az egészségügy és a szakemberek árnyoldalaira is fény derül, de emellett természetesen a romantika és orvosi
rejtélyek helyet kapnak. Külön érdekesség, hogy sorozatban
nővérként tűnik fel Emily VanCamp is, akit az Amerika Kapitány
filmekből, vagy az Everwoodból is ismerhet a nagyközönség.
Keresse a Prime csatornát az Alap, a Szuper Családi HD, és az
új Szuper Családi Mozi csomag kínálatában!

