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SZUPERGYORS INTERNETRE VAN SZÜKSÉGÜNK,
HOGY A LEGTÖBBET HOZZUK KI MAGUNKBÓL
A Telekom hálózatával a maximális sebesség itt van a kezünkben.
Úton és otthon.

CSATLAKOZZON ÖN IS A TELEKOM HÁLÓZATÁHOZ!
AKÁR 2000 MBIT/S* SEBESSÉGŰ
OTTHONI INTERNET AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
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OTTHONI INTERNET
FT HAVI DÍJÉRT 3 HÓNAPIG

új előfizetés esetén, 1 év hűségidővel.
Ha több eszközön egyszerre kell a gyors internet,
válassza nagyobb sebességű internetcsomag
jainkat! A WiFit az internetszolgáltatás részeként
adjuk, így az otthoni net gyorsaságát vezeték
nélküli kapcsolattal is élvezheti okostelefonnal,
táblagéppel vagy notebookkal.

* A z Otthoni Internet 2000 díjcsomag kínált letöltési sebessége 2000 Mbit/s, mely több eszköz egyidejű használatával érheto el; kínált feltöltési sebessége 500 Mbit/s, garantált letöltési sebessége 300 Mbit/s,
garantált feltöltési sebessége 50 Mbit/s.
A havi díj akció 2018. február 2-től visszavonásig érvényes, a Digitális Jólét Alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új hűségidőre nem vonatkozik. A kedvezmény az új internet szolgáltatás
létesítését követő első három hónapban, a választott díjcsomag havidíjából jár, kiegészítő szolgáltatások díjaira nem vonatkozik. Amennyiben az előfizető szerződését a hűségidő lejárta előtt felmondja, vagy a
szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgáltat, az Előfizető az által igénybe vett kedvezményeket köteles visszafizetni. A kedvezményes hónapokat követően az új szolgáltatásokra az előfizetői
szerződésben foglaltak szerinti havi díj érvényes, az egyéb, nem kizáró kedvezményekkel.
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VÁLASSZON ÚJ OKOSTELEFONT, VAGY TV-KÉSZÜLÉKET
MAGENTA 1-ESKÉNT EXTRA KÉSZÜLÉKKEDVEZMÉNNYEL!
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PANASONIC
FULL HD SMART TV (TX40ES400)
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FT kezdőrészlet + 22 × havi 1790 Ft kamatmentes részlet (teljes ár: 39 380 Ft)

Az ajánlatok új mobil-előfizetéssel, Mobil M + Net 2 GB díjcsomag-kombinációval, 2 év hűségidővel, mobil előleggel érvényesek.
További feltételek: telekom.hu/most
A készülékajánlat 2018. február 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, új 2 év hűségidős előfizetéssel együtt legalább két, a Telekom kedvezményrendszerbe bevont otthoni és egy mobil szolgáltatással
rendelkező ügyfeleknek. Egy Előfizető csak egyszer veheti igénybe. Új Alap otthoni telefon szolgáltatáshoz nem igényelhető. Amennyiben az előfizetőnek felróható okból az új, vagy a többi Telekom kedvezményre
jogosító otthoni és mobil előfizetés a határozott tartam lejárata előtt megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

