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Telekom világa

EGYÜTT
KEDVEZŐBB
Mobil- és otthoni szolgáltatások együtt,
kedvezményesen, csak a Telekomtól

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

T-Mobile és
T-Home most már

Telekom

Kedvezményes mobilelőfizetések otthoni szolgáltatások mellé
Mobilinternet-csomag ajánlatunk

Mobildíjcsomag ajánlatunk

Kedvezményes
mobilinternet-csomagok

Korlátlan beszélgetés
Telekom mobilhálózaton belül!

25%

Duplanet 25 kedvezménnyel 25%-kal alacsonyabb havi
díjért mobilinternetezhet az otthoni internetre vonatkozó
új hűségidő vállalása esetén annak időtartama alatt.

havidíj - ény
k e dv e z m

A havi 3 GB-os

Net&Roll XS mobilinternet-csomag
mindössze

2400 Ft

Next S Aranytárskártya
mobildíjcsomagot,

31%

havidíj - ény*
kedváseNezxtmS mobil-

* A főkárty
z képest.
havi dí jáho
dí jcsomag

7990 Ft

helyett csupán
5490 Ft havi díjért, arany vagy platina szintű
előfizetés mellé, két év hűségidővel.

havi díjjal elérhető

hűségidős otthoni internet előfizetés mellé.

Otthoni vagy mobilelőfizetése mellé
jelentős havidíj-kedvezménnyel választhatja a
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Samsung Galaxy Tab3 8.0 LTE

i3

Alcatel Idol S

0 Ft kezdőrészlettel + 24 × havi 2490 Ft kamatmentes részletre.

4990 Ft

kezdőrészlettel + 23 × havi 2190 Ft kamatmentes részletre.
(Teljes ár: 55 360 Ft) Új előfizetéssel, Next S Aranytárskártya mobildíjcsomagra
i4
vállalt 2 év hűségidővel.					

(Teljes ár: 59 760 Ft) Arany és platina szintű havidíjas előfizetőknek, új vagy lejárt hűségi2
idejű előfizetéssel, a Net&Roll L mobilinternet-csomagra vállalt 2 év hűségidővel.

Mobildíjcsomag ajánlatunk

Fun S Aranytárskártya
Ideális választás gyermekei számára

1990 Ft

Telekom,
a sokoldalú
digitális partner
A Telekom – egyedülálló módon – minden telekommunikációs
szolgáltatást megad az Ön számára, amire csak otthonában vagy
útközben szüksége lehet, bármelyik eszközét is akarja használni
éppen. Vegye igénybe mobil- vagy vezetékes telefon, otthoni vagy
mobilinternet, illetve interaktív tévé szolgáltatásainkat együtt,
és kedvezményben részesülhet.

A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

A Fun S Aranytárskártya mobildíjcsomag havi díja mindössze
e-Pack-kel.
Kézben tarthatja gyermekei mobilköltségeit, hiszen ha leforgalmazták a fix havi díjat, csak akkor tudják
tovább használni, ha feltölti az egyenleget. A díjcsomagban foglalt adatmennyiséggel pedig a gyerekek
túlforgalmazási díj nélkül kényelmesen mobilinternetezhetnek is a telefonjukon. Vegye igénybe akár
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otthoni, vagy mobilelőfizetése mellé!

e-Pack

Ti pp

e-Pack kedvezmény igénybevételével
300 Ft-tal csökkentheti Fun S Aranytárskártya mobildíjcsomagjának havi
díját, és az ügyintézés is kényelmesebbé, gyorsabbá válik. Számláit elektronikus úton küldjük Önnek, amelyet az Ön
által választott módon, elektronikusan
egyenlíthet ki. További részletek/
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igényelje itt: www.telekom.hu
A kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatos további információk a hátoldalon találhatóak.

Kapcsolat Fun Kártya
A Fun mobildíjcsomagokhoz
Kapcsolat Fun Kártyát is adunk,
amellyel országszerte
számos kedvezményt vehet
igénybe partnereinknél.

Korlátlan beszélgetés
belföldön, kedvezményesen!

telekom.hu

Otthoni vagy mobilelőfizetése mellé jelentős
havidíj-kedvezménnyel választhatja a

33%

Next M Aranytárskártya
mobildíjcsomagot,

havidíj é n y*
kedvezxtmM mobil-

ás Ne
* A főkárty
z képest.
havi dí jáho
dí jcsomag

14 990 Ft

helyett csupán
9990 Ft havidíjért, arany vagy platina szintű
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előfizetés mellé, két év hűségidővel.

Nokia Lumia 625

0 Ft

kezdőrészlettel + 24 × havi 1490 Ft kamatmentes
részletre. (Teljes ár: 35 760 Ft) Új előfizetéssel, Next M
Aranytárskártya mobildíjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel.
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Mobilelőleg befizetése szükséges.

i

További információk a kiadványban szereplő ajánlatokkal kapcsolatosan

1 Duplanet 25: A Duplanet kedvezmények a Magyar Telekom Nyrt. meghatározott szolgáltatási területén belül, műszaki felméréstől függően, lakossági előfizetőkre érvényesek legalább 1 év hűségidős NetMánia otthoni internet
csomaggal 2012. október 17-től visszavonásig. Az ajánlat a legalább 3200 Ft havidíjú Net&Roll mobilinternetcsomagokra érvényes. A mobilinternetre vonatkozó kedvezmény kizárólag a Telekom otthoni internet-előfizetésre
vállalt hűségnyilatkozat időtartama alatt érvényes.
2 Samsung Galaxy Tab3 8.0 LTE: A készülékajánlatok 2014. március 3-tól visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. Csak Telekom otthoni szolgáltatással rendelkező ügyfelek
a részletfizetést akkor vehetik igénybe, ha legalább 6 hónapja Telekom-előfizetők. Mobilelőleg befizetése szükség
lehet. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.
3 Next S Aranytárskártya: A korlátlan beszélgetés Telekom mobilhálózaton belüli alapdíjas irányokba érvényes,
belföldön. A díjcsomag promóciósan 2014. március 31-ig érhető el, és kizárólag lakossági célú felhasználásra
vehető igénybe. További feltételek: üzleteink, www.telekom.hu, 1430.
4 Alcatel Idol S: Az ajánlat 2014. március 3-tól visszavonásig érvényes. A részletfizetést azon ügyfelek vehetik
igénybe, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A készülékajánlatot csak arany és platina szintű ügyfelek vehetik igénybe.

A Telekom világa kiadványban szereplő
ajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatás
nem teljes körű.

5 Fun Aranytárskártya: A Fun Aranytárskártya díjcsomagot valamennyi Telekom mobil- vagy otthoni szolgáltatásunkat használó ügyfél veheti igénybe. A díjcsomagot Telekom mobil ügyfelek csak havidíjas vagy mix típusú
díjcsomag mellé igényelhetik. A főkártya előfizetőjének meg kell egyeznie a társkártyás díjcsomag előfizetőjével.
6 ePack: Az e-Pack kedvezmény (havi 300Ft) igénybe vételének feltételei: 1. Regisztráció az e-pack kedvezményre.
2. Elektronikus számla megléte. 3. Számla elektronikus kiegyenlítése. 4. Minden esetben a számlán feltűntetett
fizetési határidőig való számlabefizetés. A kedvezmény Like S, Fun S Aranytárskártya és Move díjcsomagokkal
vehető igénybe.
7 Next M Aranytárskártya: A korlátlan beszélgetés alapdíjas irányokba érvényes, belföldön. A díjcsomag promóciósan 2014. március 31-ig érhető el, és kizárólag lakossági célú felhasználásra vehető igénybe. További feltételek:
üzleteink, www.telekom.hu, 1430.
8 Nokia Lumia 625: Az ajánlat 2014. március 3-tól visszavonásig érvényes. A részletfizetést azon ügyfelek vehetik
igénybe, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. A készülékajánlatot csak arany és platina szintű ügyfelek vehetik igénybe. A készülék bizonyos alkalmazásainak letöltése és
használata adatforgalmat generál. A készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G/LTE
lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

Részletek és szerződéses feltételek:
www.telekom.hu
Telekom üzletek
1412, 1430, 1/265-9210

Kiadja a Magyar Telekom Nyrt.,
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
A Magyar Telekom Nyrt. a felmerülő esetleges elírásokért
és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

