Hírek, szórakozás SMS-ben és MMS-ben
Az infoSMS és infoMMS szolgáltatás elôfizetôjeként SMS-ben, valamit képes és videó MMS-ben kaphat híreket és szórakoztató információkat.
Kipróbálási kedvezmény
Általános és üzleti elôfizetôink új elôfizetés esetén a megrendelés naptári hónapjának végéig valamennyi kategóriát havidíjmentesen próbálhatják ki.
A kedvezmény egyszerre több kategóriára is igénybe vehetô.
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* METEOBACSKISKUN, METEOBARANYA, METEOBAZ, METEOBEKES, METEOBUDAPEST, METEOCSONGRAD, METEOFEJER, METEOGYORMOSON, METEOHAJDU, METEOHEVES,
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További infoSMS és infoMMS kategóriákról, a sport, szórakozás, információ témakörökben tájékozódjon a www.t-mobile.hu honlapunk
Mobilszórakozás, Információs szolgáltatások oldalán.
InfoSMS vagy infoMMS elôfizetése és lemondása
Elôfizetés: küldje SMS-ben a szolgáltatás kódszavát # jellel (pl. #SZTRADA) a 777-es rövid hívószámra*.
Lemondás: küldje a kiválasztott kódszót – jellel (pl. –SZTRADA) a 777-re*.
Díjmentes havidíjas megrendelés vagy lemondás a 1430-on.
* A 777-re küldött SMS díja 72 Ft.
A kipróbálási kedvezmény igénybevételének feltételei
Új infoSMS vagy infoMMS elôfizetésnek minôsül az elôfizetés, amennyiben az adott kategóriát a megelôzô 60 napban havidíjas elôfizetés
formájában nem vette igénybe.
Nem érinti a kedvezményre való jogosultságot, amennyiben a + -os kóddal, pl. +HIR rendelte meg a heti elôfizetést.
A kipróbálási kedvezmény egy adott kategóriára csak egyszer vehetô igénybe.
A szolgáltatás ára
Az infoSMS kategóriák havidíja elôfizetéses ügyfelek, illetve Domino ügyfelek számára 30 napos idôszaki díja: 399 Ft.
Az infoMMS kategóriák havidíja elôfizetéses ügyfelek, illetve Domino ügyfelek számára 30 napos idôszaki díja: 499 Ft.

