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VÁLASSZON TV-KÉSZÜLÉKEINK SZÉLES KÍNÁLATÁBÓL
OTTHONI VAGY MOBIL ELŐFIZETÉSSEL
SMART, 3D és OLED TV-készülékek HD-tól az Ultra HD felbontásig, akár 165 cm-es képátlóval, sík vagy ívelt képernyővel, akár 0 Ft-os kezdőrészlettel, kamatmentes részletre.

A részletfizetés kizárólag azon egyéni ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A készülékajánlatokat egy előfizető csak egyszer
veheti igénybe, új Alap otthoni telefon szolgáltatáshoz nem igényelhető.

NÉZZEN MOZIFILMEKET OTTHON, VAGY
TÉVÉZZEN ÚTKÖZBEN A TELEKOM TV-VEL!
MOZIKLUB – FILMEK ÉS
SOROZATOK KORLÁTLANUL
Szórakozzon a MoziKlub havonta frissülő, több
mint 3000 filmet, sorozatot és mesét tartalmazó válogatásával korlátlanul, 990 Ft havi díjért!
Keresse a MoziKlubot a Telekom TV Videotéka
menüpontjában, vagy nézze a filmeket bárhol,
a neten keresztül TV GO-val.

ÚJ
FOX+ MAGYARORSZÁGON
ELŐSZÖR A MOZIKLUBBAN
Februártól tovább bővül a kínálat a 
The Walking Dead első 7 évadával és további
FOX+ sikersorozatokkal!

A MoziKlub szolgáltatás havi díja 1500 Ft, Szuper Családi HD csomag mellé rendelve kedvezményesen 990 Ft/hó. A díjakról és a feltételekről további részletes információt az Általános Szerződési Feltételekben talál.

NAGY SIKERREL INDULT EL
A MI KIS FALUNK MÁSODIK ÉVADA

A TV GO-VAL
NEM MARAD LE SEMMIRŐL
Kövesse kedvenc
tévéműsorait,
sorozatait 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!

Pajkaszeg lakóinak mulatságos története ott folytatódott, ahol
az előző évad véget ért. A polgármester (Csuja Imre) még mindig a zavarosban halászik, miközben Erika (Lovas Rozi) egyre
erélyesebben próbálja elérni, hogy Gyuri (Lengyel Tamás) végre
feleségül vegye. Stoki (Szabó Győző) továbbra is nagy erőkkel őrzi
a törékeny rendet, a falu papja (Schmied Zoltán) pedig komoly
dilemmával küzd: Pajkaszegen teremtse meg egyháza működésének feltételeit, vagy máshol próbáljon szerencsét.
Az ötödik epizódban egy új szereplő, a postás is felbukkan, akit
Pokorny Lia alakít, és sok bonyodalmat okoz a falu lakóinak életében. Minden szombat este kövesse A mi kis falunk történeteit az
RTL KLUB műsorán.

TIPP
Ha Telekom TV-előfizető, kapcsolja össze
előfizetését a TV GO-val!
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 már nézheti is 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. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás felhasználóját terhelik.
További feltételek: telekom.hu, üzleteink, 1414

