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A Magyar Telekom megújítja a Next díjcsomagokat
Budapest – 2013. október 8. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy kibővíti lakossági és üzleti
ügyfelei részére nyújtott Next díjcsomagjait. A lakossági ügyfeleknek 2013. november 1-től, üzleti
ügyfeleknek október második felében induló és december 31-ig kínált akciós ajánlat korlátlan
belföldi vagy hálózaton belüli alapdíjas beszélgetéseket és a 4G/LTE hálózaton is felhasználható
adatmennyiséget nyújt felhasználóinak.
A készülék nélkül megrendelt, korlátlan belföldi beszélgetéseket és SMS-eket, valamint 500 MB
adatmennyiséget tartalmazó lakossági Next M díjcsomag 10 990 Ft-os havidíjért, a hálózaton belüli
korlátlan beszélgetéseket és 500 MB adatmennyiséget biztosító Next S pedig 6 490 Ft-ért lesz elérhető.
A Kapcsolat hűségprogram keretében a Next M havidíja 9 990 Ft, a Next S havidíja pedig 5 490 Ft lesz.
Üzleti felhasználók részére – a vállalkozás által előfizetett SIM-kártyák számától függően – 9 990 Ft-os
havidíjtól kínálja a Next Business csomagot a Magyar Telekom.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan
frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

