KEDVEZMÉNYES DoLgoZói
MobiL cSoMAgoK
ÉS MAgENTA 1 AjÁNLAT
A TELEKoMTóL

KEF DoLgoZói
DÍjcSoMAgoK
KEF DoLgoZói
200 Mb

KEF DoLgoZói
500 Mb

1878 Ft,
100%-ban
leforgalmazható

1865 Ft,
100%-ban
leforgalmazható

11 470 Ft

Csoporton belüli 0 Ft-os hívások havi díja 381 Ft

381 Ft

–

Kedvezményes havi díj,
Magenta 1 csomagba bevont
előfizetés esetén

1497 Ft

1484 Ft

8971 Ft

Csoporton belüli beszélgetések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Csoporton kívül percdíj*,
és SMS díj minden irányba

14 Ft

14 Ft

0 Ft

Belföldi adatmennyiség

200 MB

500 MB

4 GB

Havi díj

KEF DoLgoZói
4 gb

* Alapdíjas irányokba, belföldön.
A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák.

Egy dolgozó által igénybe vehető előfizetések maximális száma 5 db, melyből 2 db lehet meglévő Magyar Telekom
lakossági havidíjas előfizetés! A Dominó csomagokról történő átváltás új előfizetésnek minősül. Csoporton belüli
hívásnak minősül a dolgozók egymás közötti kommunikációja, valamint a dolgozóknak a Munkáltató által üzemeltetett, céges előfizetések felé irányuló hívása, illetve a Munkáltató által üzemeltetett, céges előfizetések dolgozói
előfizetések irányába történő hívása.
Amennyiben a hivatali megállapodás megkötésekor a Korlátlan csomagra történő előfizetések aránya eléri vagy
meghaladja a 80%-ot, és a Korlátlan csomaggal rendelkező előfizetések legalább 50%-ához az 5 GB-os adatcsomag is megrendelésre kerül, akkor érhető el a KEF Dolgozói 500MB-os csomag.

MiT KÍNÁL A MAgENTA 1?
Vond be KEF dolgozói díjcsomagodat a Magenta 1 kedvezménycsomagba, így a kedvezményes mobil csomagod
mellett otthoni szolgáltatásaid havi díja 25%-kal kedvezőbbé válik! A Magenta 1 kedvezménycsomag részeként
bármelyik KEF dolgozói díjcsomag, és NetMánia otthoni internetcsomag választható, eltérő havi díjjal.

11 213 Ft

A szolgáltatások havi díja összesen, a díjcsomagokra vállalt 2 év hűségidővel,
Telekom és Magenta 1 kedvezménnyel

KEF DoLgoZói 200 DÍjcSoMAg, KEDVEZMÉNYES HAVi DÍjjAL
+
KoRLÁTLAN TV ÉS FiLM ADAToPció
további havi díj nélkül, mellyel a TV GO-t mobilinterneten keresztül korlátlanul
használhatod a Magenta 1 csomagba bevont mobil előfizetésen
HoPPÁ PLUSZ OTTHONI TELEFON DíjCSOMAG

0 FT PERcDÍj

minden mobil és vezetékes hálózatba havi 5000 perc erejéig,
belföldi normál díjazású hívószámokra
iPTV SZUPER cSALÁDi HD
DíjCSOMAG

106+24 HD cSAToRNA

30

Mbit/s

az interneten elérhető
TV csatornákkal

NetMánia L otthoni internet csomaggal**
kínált letöltési sebesség

* Kínált feltöltési sebesség 5 Mbit/s, garantált letöltési sebesség 1 Mbit/s, garantált feltöltési sebesség 1 Mbit/s.

MoZiKLUb:
FILMEK ÉS SOROZATOK KORLÁTLANUL
Korlátlan szórakozás a MoziKlub havonta frissülő, több mint
2500 filmet és sorozatot tartalmazó válogatásával, fix havi díjért.
Ha Magenta1 csomagodba NetMánia XXL vagy 1000 otthoni
internetet választasz, Magenta1 csomagod tartalmazza
a MoziKlub szolgáltatást.

VÁLASSZ KÉSZÜLÉKET
25 000 FT KEDVEZMÉNNYEL
Keresd kiemelt okostelefon, táblagép vagy TV-készülékajánlatainkat új KEF dolgozói mobil előfizetéssel vagy
új otthoni előfizetéssel 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig érvényes Telekom kedvezménnyel.
A kedvezményes ajánlat csak üzleteinkben történő vásárlás esetén érvényes, legalább 6 hónapja havi díjas
előfizetőknek, legalább 2 otthoni és egy mobil – a Telekom kedvezményrendszerbe bevont – szolgáltatás esetén.

Ajánlataink lakossági Telekom otthoni internet-, TV- illetve otthoni telefon-előfizetők részére, a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein műszaki felmérés
eredményétől függően érvényesek.
A Magenta 1 kedvezménycsomag három otthoni szolgáltatás - televízió Szuper Családi HD TV díjcsomaggal (IPTV vagy SAT TV), választható otthoni internet csomag
(NetMánia S, M, L, XL, XXL vagy 1000), Hoppá Plusz otthoni telefon díjcsomag - és egy KEF Dolgozói díjcsomag megléte esetén választható. NetMánia XXL vagy
NetMánia 1000 díjcsomag esetén a televízió szolgáltatás havidíjban foglalt MoziKlub előfizetést is tartalmaz. A Magenta 1 kedvezmény megszűnése esetén a MoziKlub
díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók. A HD-csatornák vételéhez szükséged van egy egy HD-képes vevokészülékre, illetve egy HD
képes TV-készülékre.
A Magenta 1 kedvezményt olyan új, vagy már szerződött lakossági előfizető veheti igénybe, aki a Magyar Telekom meghatározott mobil és otthoni szolgáltatásainak
személyben azonos, otthoni szolgáltatásokat egy azonosítón igénybe vevő előfizetője, valamint mobil és otthoni szolgáltatásai tekintetében a Telekom Kapcsolat
Programba azonos ügyfélként regisztrál. Egy előfizetés egy időben egy Magenta 1 kedvezményben lehet részes.
A TV GO kizárólag belföldön 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 használata nem csökkenti a Magenta 1 kedvezménybe bevont havi díjas mobil előfizetés, valamint az azzal azonos mobil folyószámlán lévő havi díjas
előfizetések adatforgalmi keretét. Az akció 2016. szeptember 1-jétől visszavonásig tart. A Magenta 1 kedvezménycsomag megszűnése esetén a havi díjas „Korlátlan TV
és film adatopció” díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók.
A kedvezményes készülékajánlat 2017. június 1-jétől visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Egy előfizetéshez a készülékkedvezmény csak egyszer vehető igénybe.
További feltételek és információ a dolgozói díjcsomagokról: +36 80 630 073

