TELEKOM
KATALÓGUS

Magenta 1-esként
tévézz bárhol
a mobilodon
TV GO-val, korlátlan
adatforgalommal!
telekom.hu/sport

Érvényes: 2016. május 23-tól június 30-ig.
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KÉSZÜLÉKEK EXTRA KEDVEZMÉNNYEL
MAGENTA 1 ÜGYFELEKNEK!
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SAMSUNG GALAXY S7 OKOSTELEFON

2490 Ft

kezdőrészlet
+ 19 x havi 2490 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 49 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next XL Aranytárskártya díjcsomagra vállalt
2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1
kedvezménycsomaggal, mobil előleggel, üzleteinkben történő
vásárlás esetén. A feltüntetett ár a kedvezményt már tartalmazza.

SAMSUNG 121 CM-ES
FULL HD 3D SMART TV
(UE48H6400)

7990 Ft

kezdőrészlet
+ 19 x havi 7990 Ft
kamatmentes részlet

(Teljes ár: 159 800 Ft)
Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas
előfizetőknek, a Telekom TV-előfizetésre
vállalt 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig
fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal. A feltüntetett ár a kedvezményt
már tartalmazza.

Színválaszték:

Korlátlan TV GO adatforgalom: a TV GO mobilalkalmazás használata nem csökkenti a Magenta 1 kedvezménybe bevont havi díjas mobil előfizetés adatforgalmi keretét. A TV GO szolgáltatás kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához
megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A TV-készülék ajánlat 2016. május 10-től, az okostelefon ajánlat 2016. május 17-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. IPTV Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülék ajánlat nem vehető igénybe. TV- készülék ajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti
fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményeket csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az előfizetőnek felróható okból a Magenta 1
kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, vagy az ajánlatban szereplő előfizetés határozott időtartama (hűségideje) alatt a Magenta 1 kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár kedvezmény egyöszszegben visszafizetendő. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412. A Magyar Telekom Nyrt. a kiadványban felmerülő esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

NÉZD A MECCSEKET
BÁRHOL, BÁRMIKOR!
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VÁLTS TELEKOM TV-RE KEDVEZMÉNYES HAVI DÍJJAL!
Telekom TV-előfizetőként nemcsak TV-készüléken, hanem mobilodról is élőben nézheted
a meccseket a TV GO-val, ha letöltöd a TV GO alkalmazást. Ráadásul most bármely TV-csomag
havi díja 1490 Ft az első 2 hónapban!

KORLÁTLAN MUSIC OPCIÓ SPOTIFY PREMIUMMAL
ZENEHALLGATÁSRA HASZNÁLHATÓ KORLÁTLAN BELFÖLDI ADATMENNYISÉG
Havi díj: 3290 Ft
Megrendeléshez küldd a +KORLMUSIC kódot SMS-ben a 1430-ra! További feltételek: telekom.hu/zene

2690 Ft

kezdőrészlet
+ 19 x havi 2690 Ft
kamatmentes részlet
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SAMSUNG GALAXY A5
(2016) OKOSTELEFON
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Az ajánlat új lakossági Telekom TV-előfizetéssel érvényes. További feltételek: telekom.hu/sport

HALLGASS ZENÉT
KORLÁTLANUL!
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SAMSUNG 121 CM-ES FULL HD
SMART TV (UE48J5200)

(Teljes ár: 53 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra
vállalt 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig
fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal, mobil előleggel, üzleteinkben
történő vásárlás esetén. A feltüntetett ár
a kedvezményt már tartalmazza.

LG K10
BLUETOOTH
FÜLHALLGATÓVAL

7190 Ft

1990 Ft

2990 Ft

(Teljes ár: 143 800 Ft)
Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas előfizetőknek,
a Telekom TV-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel.

(Teljes ár: 39 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S
díjcsomagra vállalt 2 év
hűségidővel, mobil előleggel.

(Teljes ár: 59 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S
díjcsomagra vállalt 2 év
hűségidővel, mobil előleggel.

kezdőrészlet
+ 19 x havi 7190 Ft
kamatmentes részlet

Színválaszték:

SAMSUNG
GALAXY J3 (2016)
HANGSZÓRÓVAL

kezdőrészlet
+ 19 x havi 1990 Ft
kamatmentes részlet

kezdőrészlet
+ 19 x havi 2990 Ft
kamatmentes részlet

Színválaszték:
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Színválaszték:
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SAMSUNG GALAXY A3
(2016) OKOSTELEFON

kezdőrészlet
+ 19 x havi 1490 Ft
kamatmentes részlet

SAMSUNG 108 CM-ES FULL HD
SMART TV (UE43J5500)

(Teljes ár: 29 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S Aranytárskártya
díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel,
a hűségidő végéig fenntartott
Magenta 1 kedvezménycsomaggal,
mobil előleggel, üzleteinkben történő
vásárlás esetén. A feltüntetett ár
a kedvezményt már tartalmazza.

kezdőrészlet
+ 19 x havi 6490 Ft
kamatmentes részlet

Színválaszték:

6490 Ft

(Teljes ár: 129 800 Ft)
Online rendeléskor, legalább 6 hónapja Telekom
havi díjas előfizetőknek, a Telekom TV-előfizetésre
vállalt 2 év hűségidővel.

A TV GO szolgáltatás 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. Az adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás használóját terhelik. A havi díj akció 2016.
május 11-től visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig érvényes. Amennyiben a válaszott Telekom TV-csomag havi díja alacsonyabb az akció keretében az első két hónapra biztosított 1490 Ft havi díjnál,
úgy ezen díj az irányadó (pl. Köszszolgálati csomag). A TV-készülék ajánlatok 2016. május 10-től, az okostelefon ajánlatok 2016. május 17-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez
egyszer vehetők igénybe. IPTV Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. TV- készülék ajánlatainknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes,
akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe.
Okostelefon ajánlatainknál 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 az ajánlatban szereplő előfizetés határozott időtartama (hűségideje) alatt a Magenta 1 kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár kedvezmény
egyösszegben visszafizetendő.A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412.

MIÉRT JÓ A SPOTIFY PREMIUM?

¦ Több mint 30 millió zeneszám, amihez bármikor hozzáférhetsz
¦ Minőségi, reklámmentes zenehallgatás
¦ Akár 3333 dalt elérhetsz internet nélkül a telefonodon
További információ: telekom.hu/zene
A készülékajánlatok 2016. május 17-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer
vehetők igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A Korlátlan Music adatopció igénybevételének feltétele aktív, túlforgalmazási díjat nem tartalmazó havi-/ időszaki díjas mobilinternet szolgáltatás megléte. Az opció nem vehető
igénybe Music díjcsomagok mellé. A Korlátlan Music opció a Spotify AB által nyújtott Spotify Premium zeneszolgáltatáshoz biztosít hozzáférési jogosultságot, amelynek igénybe vételéhez regisztráció szükséges a Telekom online önkiszolgáló
felületén (www.telekom.hu oldalon belépek/Telekom előfizetéseim menüpont), illetve okostelefonon történő használathoz
megfelelő operációs rendszer, illetve mobil alkalmazás letöltése szükséges. A Spotify Premium szolgáltatás havi díja a www.
spotify.com oldalon történő megrendelés esetén 4,99 euró lenne. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

NETEZZ TELEKOM
MOBILINTERNETTEL!
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SZUPER
NYÁRI AJÁNLATOK
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MICROSOFT
LUMIA 950
OKOSTELEFON
KIJELZŐDOKKOLÓVAL

MICROSOFT
LUMIA 640
OKOSTELEFON
FÜLHALLGATÓVAL
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+ 1 GB ADAA!
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További információ: telekom.hu/4G

"

MÁR TÖBB MINT 1 MILLIÓAN NETEZNEK A TELEKOM 4G HÁLÓZATÁN!
CSATLAKOZZ TE IS EGY ÚJ 4G-KÉPES OKOSTELEFONNAL!

1990 Ft

39 990 Ft

kezdőrészlet
+ 19 x havi 1990 Ft
kamatmentes részlet

(Teljes ár: 39 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next XL
díjcsomagra vállalt 2 év
hűségidővel, mobil előleggel.

Domino Surf díjcsomaggal

Színválaszték:
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HUAWEI P9 OKOSTELEFON
DUÁL KAMERÁVAL

HONOR 7
OKOSTELEFON

HUAWEI P8 LITE
OKOSÓRÁVAL

kezdőrészlet
+ 19 x havi 1490 Ft
kamatmentes részlet

kezdőrészlet
+ 19 x havi 1490 Ft
kamatmentes részlet

Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra
vállalt 2 év hűségidővel, a hűségidő
végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal, mobil előleggel.

1490 Ft

1490 Ft

(Teljes ár: 29 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcsomagra
vállalt 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig
fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal, mobil előleggel, üzleteinkben
történő vásárlás esetén. A feltüntetett ár
a kedvezményt már tartalmazza.

(Teljes ár: 29 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcsomagra
vállalt 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig
fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal, mobil előleggel, üzleteinkben
történő vásárlás esetén. A feltüntetett ár
a kedvezményt már tartalmazza.

Színválaszték:

Színválaszték:

A készülékajánlatok 2016. május 17-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. 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 az ajánlatban szereplő előfizetés határozott időtartama
(hűségideje) alatt a Magenta 1 kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő.
A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.
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Színválaszték:

SONY ACTION CAM
SPORTKAMERA (HDR-AS50)
HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0 LTE
TÁBLAGÉP

0 Ft

Új előfizetéssel, a Next S Aranytárskártya
díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel,
a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1
kedvezménycsomaggal, mobil előleggel.

4990 Ft

kezdőrészlet
+ 10 x havi 5490 Ft
kamatmentes részlet

(Teljes ár: 59 890 Ft)
A részletfizetési lehetőséget arany
és platina szintű havi díjas mobil
előfizetőknek biztosítjuk, üzleteinkben
történő vásárlás esetén.

A sportkamera ajánlat 2016. május 23-tól, a táblagép és okostelefon ajánlatok 2016. május 17-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig
érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. Táblagép ajánlatunk esetében 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 az ajánlatban szereplő előfizetés határozott időtartama (hűségideje) alatt a Magenta 1 kedvezménycsomag
megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
A +1 GB akció 2016. március 1-jétől visszavonásig érvényes. Az extra adatmennyiség az aktiválástól számított 3 hónapig használható fel. További
feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412.

TEDD TELJESSÉ A NYARALÁST
KIEGÉSZÍTŐINKKEL!
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HOGY A NYÁR NE CSAK
A MECCSEKRŐL SZÓLJON
PLAYSTATION® 4 1 TB
JÁTÉKKONZOL + UNCHARTED 4
+ PLAYSTATION PLUS 90 NAPOS
ONLINE ELŐFIZETÉS

7

EZMÉNY
60% KEDV-IG!
2
1
S
JÚNIU

6990 Ft

kezdőrészlet
+ 19 x havi 6990 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 139 800 Ft)
Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas előfizetőknek,
Telekom otthoni előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel.

JBL HORIZON
BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
ÉBRESZTŐÓRÁVAL

0 Ft

kezdőrészlet
+ 10 x havi 2990 Ft
kamatmentes részlet

(Teljes ár: 29 900 Ft)
A részletfizetési lehetőséget arany
és platina szintű havi díjas mobil
előfizetőknek biztosítjuk, üzleteinkben
történő vásárlás esetén.

BOOKR KIDS
MESETÁR
Egy alkalmazás, amely
forradalmasítja a meseolvasást, hiszen mesekönyv,
hangoskönyv, animáció
és játék egyben.
Töltsd le most, és fizess elő
több mint 100 mesére fél évre
5990 Ft helyett 2390 Ft-ért!

JBL CHARGE 2+
BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
+ POWERBANK

0 Ft

kezdőrészlet
+ 10 x havi 3990 Ft
kamatmentes részlet

(Teljes ár: 39 900 Ft)
A részletfizetési lehetőséget arany
és platina szintű havi díjas mobil
előfizetőknek biztosítjuk, üzleteinkben
történő vásárlás esetén.

Kuponkód:
TelekomKatalogus2016

ÉRHETŐ
MINDIG ELM
A TELEKO ZÁSBAN!
ALK ALMA

SONY DSC-HX300
FÉNYKÉPEZŐGÉP

9990 Ft

kezdőrészlet
+ 10 x havi 8990 Ft
kamatmentes részlet

(Teljes ár: 99 890 Ft)
A részletfizetési lehetőséget arany
és platina szintű havi díjas mobil
előfizetőknek biztosítjuk, üzleteinkben
történő vásárlás esetén.

Az ajánlatok 2016. május 23-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. Az eszközök elérhetősége üzletenként eltérő lehet.
További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

ALCATEL GO WATCH
VÍZ- ÉS PORÁLLÓ OKOSÓRA

HASZNÁLD
KAPCSOLAT KÁRTYÁDAT
NYÁRON IS!

kezdőrészlet
+ 10 x havi 2990 Ft
kamatmentes részlet

Kapcsolódj ki állatkertekben, élményfürdőkben, kalandparkokban
12–15% kedvezménnyel!

0 Ft

(Teljes ár: 29 900 Ft)
A részletfizetési lehetőséget arany
és platina szintű havi díjas mobil
előfizetőknek biztosítjuk, üzleteinkben
történő vásárlás esetén.

További információ: telekom.hu/kapcsolatprogram
A játékkonzol ajánlat 2016. május 23-tól visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére
érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte
esetén vehetik igénybe. Az ajánlat nem érvényes csak otthoni telefon előfizetéssel rendelkező ügyfeleink számára. A BOOKR Kids alkalmazás megfelelő Android és iOS operációs rendszerű
okostelefonokon működik, letöltése és használata adatforgalmat generál. A Bookr kupon 2016. május 23. és június 12. között váltható be. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

Rendelj a telekom.hu-n!
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RENDELJ ONLINE
INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL!

ONLINE
AJÁNLAT
SAMSUNG 108 CM-ES
ULTRA HD SMART TV
(UE43JU6000)
kezdőrészlet
+ 19 x havi 7490 Ft
kamatmentes részlet

Intézd előfizetéseddel
kapcsolatos ügyeidet
bárhol, bármikor
a megújult Telekom
alkalmazással! Töltsd le
okostelefonodra
díjmentesen!

(Teljes ár: 149 800 Ft)
Online rendeléskor, legalább 6 hónapja
Telekom havi díjas előfizetőknek,
Telekom otthoni előfizetésre vállalt
2 év hűségidővel.

telekom.hu/app

ONLINE

SAMSUNG
GALAXY S7 EDGE
OKOSTELEFON

6490 Ft

kezdőrészlet
+ 19 x havi 6490 Ft
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 129 800 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M
díjcsomagra vállalt 2 év
hűségidővel, mobil előleggel.
Színválaszték:

HASZNÁLD KI
AZ ONLINE VÁSÁRLÁS
ELŐNYEIT A TELEKOMNÁL!
Ingyen kiszállítjuk megrendelésedet
belföldön oda, ahol neked
a legkényelmesebb átvenni

Készpénzzel vagy
bankkártyával is fizethetsz

Biztonságosan fizethetsz
online rendeléskor is

Bármikor, sorban állás
nélkül vásárolhatsz

Sokféle kedvezmény
online vásárlásnál

Több mint 600 helyen
veheted át online
megrendelésedet

Online választhatsz
legnagyobb kínálatunkból

Visszavásárlási
garancia

A kiszállítás díjmentes belföldön, ha havidíjas előfizetést vagy Domino kártyás csomagot vásárolsz bármilyen készülékkel vagy önálló SIM kártyával, illetve ha 10 000 Ft felett veszel bármilyen tartozékot, készüléket. A TV-készülék ajánlat
2016. május 10-től, az okostelefon ajánlat 2016. május 17-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényes, és egy előfizetéshez egyszer vehető igénybe. TV- készülék ajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek
részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe.
Az ajánlat nem érvényes csak otthoni telefon előfizetéssel rendelkező ügyfeleink számára, illetve IPTV Közszolgálati csomag esetén. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu
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