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OKOS KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLAT PONTOKÉRT!
Összegyűjtött Kapcsolat pontjait 2017. szeptember 30-ig válthatja be készülékre, vagy tartozékra.
Válasszon kiemelt ajánlataink közül, vagy nézze meg további tartozékainkat a telekom.hu/kapcsolatpont oldalon!

A Kapcsolat pontok gyűjtése 2017. július 1-jén lezárult, összegyűjtött Kapcsolat pontjait 2017. szeptember 30-ig válthatja be okostelefonra, táblagépre, tv-készülékre, notebookra vagy tartozékra
weboldalunkon, telefonos ügyfélszolgálatunkon, illetve Telekom üzleteinkben. A pontokat emellett mobil parkolásra, illetve autópálya matrica és mobil lottó vásárlására is felhasználhatja. A beváltás
során 1 pont 1 forintnak felel meg. Az aktuális pontegyenleget a havi számla utolsó oldalán, valamint a belépést követően online ügyfélszolgálatunkon, a Hűségprogram menüpontban tekintheti meg.

AUGUSZTUS 28-TÓL

SURVIVOR
AZ RTL KLUBON!

NE MARADJON LE
AZ IZGALMAKRÓL!
Visszatér az RTL Klubra a világ legnépszerűbb túlélő-showja,
a Survivor. Az eddig közel ötven országban műsorra tűzött
show Amerikában már több, mint harminc évadon van
túl, de a nomád körülmények között küzdő férfiak és nők
mindennapjait végigkísérő reality Spanyolországban és
Franciaországban is nagy népszerűségnek örvend. A hazai
közönség Istenes Bence vezetésével követheti majd nyomon
a fülöp-szigeteki, megannyi embertpróbáló kihívást, egészen
a végső összecsapásig, mely során kiderül ki az igazi túlélő,
a győztes. Augusztus 28-tól minden hétköznap este Survivor,
ahol a tét ezúttal is a túlélés, valamint 20 millió forint!

Kövesse a Survivor játékosainak kalandjait
az interneten keresztül a TV GO-val! 
Regisztráljon a tvgo.hu oldalon, vagy töltse
le a TV GO alkalmazást és tévézzen notebookon, táblagépen, vagy akár mobilon!
Ha Telekom TV-előfizető, kapcsolja
össze előfizetését a TV GO-val!

TIPP

1. Válassza az Összekapcsolás menüpontot a
tvgo.hu oldalon vagy Androidos eszközön a TV GO
alkalmazásban a Profilom menüpont alatt.
2. Adja meg Magyar Telekom ügyfél-azonosítóját
(MT ID) és hozzá tartozó jelszavát, vagy az IPTV
menürendszerének Extrák/TV GO menüpontjában látható kódot.
Így díjmentesen nézheti a TV GO azon csatornáit,
melyeket otthoni TV-csomagja is tartalmaz.
A TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes
regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. Az adatforgalmazásból
származó költségek a szolgáltatás használóját terhelik.

TELEKOM KAPCSOLAT PROGRAM

TELEKOM
ÜGYFÉLNEK
LENNI JÓ!
A Telekom értékeli ügyfelei hűségét, így
újabb kuponnal szeretnénk megköszönni,
hogy szolgáltatásainkat választotta.

20% KEDVEZMÉNY
a teljes vásárlás végösszegéből
Beváltási időszak: 2017. 09. 14. – 2017. 09. 26.
A kupon csak egyszeri alkalommal használható fel. A kedvezmény
valamennyi magyarországi C&A üzletben érvényesíthető. Más
akcióval nem vonható össze, ajándékkártya vásárlására nem
vonatkozik, készpénzre nem váltható. A kupon beváltásához a
partner mindenkori működési feltételei az irányadóak.
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