Hírek, szórakozás SMS-ben és MMS-ben
Az infoSMS és infoMMS szolgáltatás előfizetőjeként SMS-ben, valamit képes és videó MMS-ben kaphat híreket és szórakoztató
információkat.
Kipróbálási kedvezmény
Általános és üzleti előfizetőink új előfizetés esetén a megrendelés naptári hónapjának végéig valamennyi kategóriát havidíjmentesen
próbálhatják ki. A kedvezmény egyszerre több kategóriára is igénybe vehető.
Újdonságok
Szolgáltatás
Sztráda
Úton Budapest

Kódszó
SZTRADA
UTONBP

Legnépszerûbb kategóriák
Szolgáltatás
Kódszó
Hír
HIR
Hír MMS
HIRMMS
Go
GO
Megyei időjárás
METEO + megye*
Névnap
NEVNAP
Foci
FOCI

Tartalom
Torlódások az autópályákon és az M0-ás autóúton
Torlódások, traffipax Budapesten

Formátum
SMS
SMS

Tartalom
Hazánk és a nagyvilág legfontosabb hírei
Hírek részletesen, fotóval
Bulvárhírek, időjárás, névnap, horoszkóp, TV-ajánló
Megyei időjárás előrejelzés és riasztás
Minden reggel névnap
Foci eredmények és hírek

Formátum
SMS
MMS
SMS
SMS
SMS
SMS

* METEOBACSKISKUN, METEOBARANYA, METEOBAZ, METEOBEKES, METEOBUDAPEST, METEOCSONGRAD, METEOFEJER, METEOGYORMOSON,
METEOHAJDU, METEOHEVES, METEOJASZNAGYKUN, METEOKOMAROM, METEOPEST, METEOSALGO, METEOSOMOGY, METEOSZABOLCS,
METEOTOLNA, METEOVAS, METEOVESZPREM, METEOZALA

Videó MMS
Szolgáltatás
Erotika videó
Mozi videó
Meteóvideó

Kódszó
EROTIKAVIDEO
MOZIVIDEO
METEOVIDEO

Tartalom
Erotikus videó és történet egy MMS-ben
Heti fimelőzetes
Időjárás-előrejelzés műholdképpel

Formátum
MMS
MMS
MMS

További infoSMS és infoMMS kategóriákról, a sport, szórakozás, információ témakörökben tájékozódjon a www.t-mobile.hu honlapon a
Mobilszórakozás, Információs szolgáltatások oldalán.
InfoSMS vagy infoMMS előfizetése és lemondása
 Előfizetés: 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 75 Ft.
A kipróbálási kedvezmény igénybevételének feltételei
 Új infoSMS vagy infoMMS előfizetésnek minősül az előfizetés, amennyiben az adott kategóriát a megelőző 60 napban havidíjas
előfizetés formájában nem vette igénybe.
 Nem érinti a kedvezményre való jogosultságot, amennyiben a + -os kóddal, pl. +HIR rendelte meg a heti előfizetést.
 A kipróbálási kedvezmény egy adott kategóriára csak egyszer vehető igénybe.
A szolgáltatás ára
 Az infoSMS kategóriák havidíja előfizetéses ügyfelek, illetve Dominós ügyfelek számára 30 napos időszaki díja: 420 Ft.
 Az infoMMS kategóriák havidíja előfizetéses ügyfelek, illetve Dominós ügyfelek számára 30 napos időszaki díja: 520 Ft.

