
A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető 
igénybe. TV-készülékajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező 
ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412. A Magyar Telekom Nyrt. a 
kiadványban felmerülő esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

Ünnepi ajándék ötletek a Telekomtól

Érvényes: 2014. november 17-től december 31-ig.

telekom 
katalógus

MobIl, TV, INTerNeT  
ÉS TeleFoN elSőKÉNT  
eGy KÉZből  
A TeleKoMTól.

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető 
igénybe. TV-készülékajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező 
ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412. A Magyar Telekom Nyrt. a 

lg 101 Cm-es ultra HD  
smart leD tV (40Ub800V) 

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 8490 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 203 760 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek, 
a TV-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel. 

101 cm4,3”

samsuNg tÁBlagÉP 
ajÁNDÉkBa
ÚJ TeleKoM TV- VAGy 
oTTHoNI INTerNeT-
előFIZeTÉSeDHeZ! 

részletek a 6. oldalon.

telekom.Hu

reNDelJ oNlINe 

SorbAN ÁllÁS 

NÉlKÜl!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető 
igénybe. TV-készülékajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező 
ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412. A Magyar Telekom Nyrt. a 

Színválaszték:

soNY XPerIa Z1  
ComPaCt  
oKoSTeleFoN  
FeJHAllGATóVAl 

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 2990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 71 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Move M díjcsomagra  
vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.



rendelj a telekom.hu-n! rendelj a telekom.hu-n!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek és a színválaszték elérhetősége üzletenként eltérő lehet, egyes színek kizárólag online 
rendeléskor választhatók.  A Music díjcsomagok kizárólag lakossági célú felhasználásra vehetők igénybe, a díjcsomagok a Spotify Ab által nyújtott Spotify Premium zeneszolgáltatáshoz biztosítanak hozzáférést, amelynek használatához 
regisztráció szükséges a Telekom online önkiszolgáló felületén. okostelefonon történő használathoz megfelelő operációs rendszer, illetve mobilalkalmazás letöltése szükséges. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A 4G hálózat lefedettségével kapcsolatos 
információk a 2014. október 18-ai állapotot tükrözik. A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe, az elérhető sebesség mértéke függ az adott készülék és díjcsomag képességétől és attól, hogy azt az adott ponton 
támogatja-e a hálózat. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

VIDD magaDDal a ZeNÉt! 
MUSIc DíJcSoMAGoK  
SPoTIFy PreMIUMMAl

4,7”

4,7”4,5”

5”

lg g2 mINI 
oKoSTeleFoN FeJHAllGATóVAl

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt
2 év hűségidővel, mobil előleggel.

Színválaszték:

Színválaszték:

NokIa lumIa 635 
oKoSTeleFoN

 0 Ft 

Új előfizetéssel, a Music S   
díjcsomagra vállalt 2 év  
hűségidővel, mobil előleggel.

Színválaszték:

Színválaszték:

4,3”

Színválaszték:

samsuNg galaXY s4 mINI 
oKoSTeleFoN

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt  
2 év hűségidővel, mobil előleggel.

GAT

NokIa BluetootH  
HaNgsZóró  
(MD-12)

 11 990 Ft

NokIa lumIa 735 
oKoSTeleFoN  
VeZeTÉK NÉlKÜlI  
TÖlTőVel

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Music S   
díjcsomagra vállalt 2 év  
hűségidővel, mobil előleggel.

2 3

ajÁNDÉk oNlINe  
reNDelÉskor

HorDoZHATó KÜlSő  
AKKUMUlÁTor  
oKoSTeleFoNoKHoZ

részletek a 10. oldalon.

NeteZZ magYarorsZÁg  
legNagYoBB  
4g moBIlHÁlóZatÁN!

a telekom 4g mÉg NagYoBB És mÉg gYorsaBB!

MÁr KÖZel 1300 TelePÜlÉSeN NeTeZHeTSZ  
A TeleKoM leGGyorSAbb, 
4G MobIlHÁlóZATÁN.
További feltételek: telekom.hu/4G

orsaorsaBB!

NokIa lumIa 930 
oKoSTeleFoN
VeZeTÉK NÉlKÜlI 
TÖlTőVel

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 2990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 71 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Music M   
díjcsomagra vállalt 2 év  
hűségidővel, mobil előleggel.



rendelj a telekom.hu-n! rendelj a telekom.hu-n!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek és a színválaszték elérhetősége üzletenként eltérő lehet, egyes színek kizárólag online 
rendeléskor választhatók.  A Music díjcsomagok kizárólag lakossági célú felhasználásra vehetők igénybe, a díjcsomagok a Spotify Ab által nyújtott Spotify Premium zeneszolgáltatáshoz biztosítanak hozzáférést, amelynek használatához 
regisztráció szükséges a Telekom online önkiszolgáló felületén. okostelefonon történő használathoz megfelelő operációs rendszer, illetve mobilalkalmazás letöltése szükséges. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A 4G hálózat lefedettségével kapcsolatos 
információk a 2014. október 18-ai állapotot tükrözik. A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe, az elérhető sebesség mértéke függ az adott készülék és díjcsomag képességétől és attól, hogy azt az adott ponton 
támogatja-e a hálózat. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.
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MUSIc DíJcSoMAGoK  
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4,7”

4,7”4,5”
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oKoSTeleFoN FeJHAllGATóVAl

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt
2 év hűségidővel, mobil előleggel.

Színválaszték:

Színválaszték:

NokIa lumIa 635 
oKoSTeleFoN

 0 Ft 
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díjcsomagra vállalt 2 év  
hűségidővel, mobil előleggel.
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Színválaszték:

4,3”

Színválaszték:
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oKoSTeleFoN
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2 év hűségidővel, mobil előleggel.
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NokIa lumIa 930 
oKoSTeleFoN
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 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 2990 Ft 
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Új előfizetéssel, a Music M   
díjcsomagra vállalt 2 év  
hűségidővel, mobil előleggel.



rendelj a telekom.hu-n! rendelj a telekom.hu-n!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, maximum egy készülék erejéig. A Sony Xperia e1 készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A Telekom mobilalkalmazás csak megfelelő 
operációs rendszerű okostelefonon működik, letöltése és használata adatforgalmat generál. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

A Samsung Galaxy Gear S ajánlat 2014. december 1-jétől, a többi  tartozékajánlat 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Az eszközök elérhetősége üzletenként eltérő lehet. 
További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

okos ajÁNDÉkok  
DomINo surF DíjCsomaggal

HasZNos kIegÉsZítők okos 
kÉsZülÉkekHeZ

3”

4”

samsuNg galaXY  
PoCket 2  
oKoSTeleFoN

Domino Surf  
díjcsomaggal

12 990 Ft 

Színválaszték:

soNY XPerIa e1  
oKoSTeleFoN
FeJHAllGATóVAl

Domino Surf  
díjcsomaggal

24 990 Ft 

Színválaszték:

HasZNÁlD kI okosteleFoNoD 
tuDÁsÁt a DomINo surF 
DíjCsomagBa Foglalt
150 mB moBIlINterNettel!

telekom 

alkalmaZÁs

NÉZD MeG 

eGyeNleGeDeT 

oKoSTeleFoNoDoN! 

telekom.Hu/aPP

kIZÁrólag 

oNlINe  
reNDelHető

samsuNg NX300  
wIFI-KÉPeS FÉNyKÉPeZőGÉP

9990 Ft kezdőrészlet

+ 10 x havi 8990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 99 890 Ft)
A részletfizetési lehetőséget arany és platina  
szintű havidíjas mobil előfizetőknek biztosítjuk,  
üzleteinkben történő vásárlás esetén.

Színválaszték:

Beats solo 2  
FeJHAllGATó

0 Ft  
kezdőrészlet

+ 10 x havi 5990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 59 900 Ft)
A részletfizetési lehetőséget  
arany és platina szintű havidíjas  
mobil előfizetőknek biztosítjuk,  
üzleteinkben történő vásárlás esetén.

Színválaszték:

samsuNg galaXY 
gear s  oKoSórA 

29 990 Ft  
kezdőrészlet

+ 10 x havi 10 990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 139 890 Ft)
A részletfizetési lehetőséget  
arany és platina szintű havidíjas  
mobil előfizetőknek biztosítjuk,  
üzleteinkben történő vásárlás esetén.

tDk a12 blUeTooTH 
HANGSZóró

0 Ft  
kezdőrészlet

+ 10 x havi 1990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 19 900 Ft)
A részletfizetési lehetőséget
arany és platina szintű havidíjas  
mobil előfizetőknek biztosítjuk,  
üzleteinkben történő vásárlás esetén.

Színválaszték:

jBl FlIP 2  
blUeTooTH HANGSZóró

0 Ft kezdőrészlet

+ 10 x havi 2990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 29 900 Ft)
A részletfizetési lehetőséget arany és platina  
szintű havidíjas mobil előfizetőknek biztosítjuk,  
üzleteinkben történő vásárlás esetén.

Színválaszték:

tartoZÉkok  
keDVeZmÉNYes ÁroN
online rendelés esetén a legtöbb tartozék  
egyösszegű árából 10% kedvezményt adunk.

telekom.hu/tartozek

4 5

4”

NokIa lumIa 530  
oKoSTeleFoN
HANGSZóróVAl

Domino Surf  
díjcsomaggal

19 990 Ft 

kIZÁrólag 

oNlINe  
reNDelHető

DeCemBer 1-jÉtől

elÉrHető

Színválaszték:



rendelj a telekom.hu-n! rendelj a telekom.hu-n!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, maximum egy készülék erejéig. A Sony Xperia e1 készülék elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A Telekom mobilalkalmazás csak megfelelő 
operációs rendszerű okostelefonon működik, letöltése és használata adatforgalmat generál. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

A Samsung Galaxy Gear S ajánlat 2014. december 1-jétől, a többi  tartozékajánlat 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Az eszközök elérhetősége üzletenként eltérő lehet. 
További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.
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+ 10 x havi 8990 Ft  
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szintű havidíjas mobil előfizetőknek biztosítjuk,  
üzleteinkben történő vásárlás esetén.
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arany és platina szintű havidíjas  
mobil előfizetőknek biztosítjuk,  
üzleteinkben történő vásárlás esetén.

tDk a12 blUeTooTH 
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+ 10 x havi 2990 Ft  
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rendelj a telekom.hu-n!

Az ajándék táblagép akció 2014. november 10-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig  tart, egy előfizető egy ajándék táblagépre jogosult. Az ajándék feltétele, hogy a TV-, internet- és telefonszolgáltatás létesítésre kerüljön, és egy MT 
ügyfél-azonosító alatt egy telepítési címen legyenek kiépítve. Az akció analóg TV-szolgáltatásra és Közszolgálati csomagokra nem érvényes. Új TV- és/vagy új otthoni internetszolgáltatásnak minősül, ha az előfizetőnek a telepítési címén 
a megrendelést megelőző 3 hónapban nem volt az újonnan megrendelt szolgáltatással megegyező szolgáltatása. A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer 
vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre 
vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

A TV Go szolgáltatás kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás
használóját terhelik. A Korlátlan TV és film adatopció igénybe vételének feltétele aktív, túlforgalmazási díjat nem tartalmazó havi/időszaki díjas mobilinternet-szolgáltatás megléte. Az opció nem tartalmazza a filmkölcsönzés díját. 
A TV-készülékajánlat 2014. november 15-től , a táblagép- és okostelefon-ajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és 
Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. TV-készülékajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. Táblagép-ajánlatunk esetében Telekom otthoni szolgáltatással rendelkező ügyfelek 
a részletfizetést akkor vehetik igénybe, ha legalább 6 hónapja Telekom előfizetők. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412.

sZeretNÉl egY tÁBlagÉPet 
ajÁNDÉkBa?

Fizess elő új Telekom TV- és/vagy otthoni internetszolgál-
tatásra és egy Samsung Galaxy Tab 3 7 lite wi-Fi tábla-
géppel lepünk meg, ha az új előfizetésekkel együtt három 
különböző otthoni szolgáltatással rendelkezel.

Nincs még Telekom otthoni előfizetésed?   
Nézd meg ajánlatunkat a telekom.hu oldalon!

A fenti ajánlat 2 év hűségidő vállalásával érvényes.

moZIZZ sZaBaDoN  
KorlÁTlAN TV ÉS FIlM 
ADAToPcIóVAl!
Nem kell aggódnod a mobilinternet  
forgalom miatt, napidíjas opciónkkal  
adatforgalmi  kereted csökkenése nélkül 
nézheted belföldön a TV Go-n elérhető  
filmeket és műsorokat.  

További feltételek: telekom.hu/korlatlanadat

10,5”

samsuNg galaXY 
taB s 10.5 TÁblAGÉP

0 Ft  kezdőrészlet

+ 24 x havi 4990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 119 760 Ft)
Arany és platina szintű havidíjas 
előfizetőknek, új vagy lejárt hűség-
idejű előfizetéssel, a Net&roll l 
mobilinternet-csomagra vállalt 2 év 
hűségidővel, mobil előleggel.

15,6”

HP 250 g3 NoteBook 

29 990 Ft  kezdőrészlet

+ 24 x havi 3490 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 113 750 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek,  
a NetMánia M-XXl otthoni internet-előfizetésre vállalt  
2 év hűségidővel. 

soNY 80 Cm-es Full HD   
smart leD tV (KDl32w705)

0 Ft  kezdőrészlet

+ 24 x havi 5290 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 126 960 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek,  
a TV-előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel. 

127 cm80 cm

6 7

samsuNg tÁBlagÉP ajÁNDÉkBa!

rendelj a telekom.hu-n!

tÉVÉZZ tÖBB kÉPerNYőN!

tV go-Val keDVeNC FIlmjeIDet BÁrHol megNÉZHeteD
A legjobb mozifilmeket már nemcsak TV-készülékeden, hanem a Telekom TV Go-val notebookon, táblagépen 
vagy akár okostelefonon is megnézheted. Töltsd le a TV Go alkalmazást vagy látogass el a TV Go weboldalra! 
További részletek: telekom.hu/tvgo

127 cm122 cm

samsuNg 122 Cm-es 
3D Full HD  smart 
leD tV 
(Ue48H6400)

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 7990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 191 760 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom  
havidíjas előfizetőknek, a TV-elő-
fizetésre vállalt 2 év hűségidővel.

4,3”

samsuNg galaXY aCe 4 
oKoSTeleFoN FeJHAllGATóVAl

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt  
2 év hűségidővel, mobil előleggel. 

Színválaszték:



rendelj a telekom.hu-n!

Az ajándék táblagép akció 2014. november 10-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig  tart, egy előfizető egy ajándék táblagépre jogosult. Az ajándék feltétele, hogy a TV-, internet- és telefonszolgáltatás létesítésre kerüljön, és egy MT 
ügyfél-azonosító alatt egy telepítési címen legyenek kiépítve. Az akció analóg TV-szolgáltatásra és Közszolgálati csomagokra nem érvényes. Új TV- és/vagy új otthoni internetszolgáltatásnak minősül, ha az előfizetőnek a telepítési címén 
a megrendelést megelőző 3 hónapban nem volt az újonnan megrendelt szolgáltatással megegyező szolgáltatása. A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer 
vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. A részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre 
vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1412.

A TV Go szolgáltatás kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás
használóját terhelik. A Korlátlan TV és film adatopció igénybe vételének feltétele aktív, túlforgalmazási díjat nem tartalmazó havi/időszaki díjas mobilinternet-szolgáltatás megléte. Az opció nem tartalmazza a filmkölcsönzés díját. 
A TV-készülékajánlat 2014. november 15-től , a táblagép- és okostelefon-ajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és 
Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. TV-készülékajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. Táblagép-ajánlatunk esetében Telekom otthoni szolgáltatással rendelkező ügyfelek 
a részletfizetést akkor vehetik igénybe, ha legalább 6 hónapja Telekom előfizetők. A készülékek elérhetősége üzletenként eltérő lehet. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412.

sZeretNÉl egY tÁBlagÉPet 
ajÁNDÉkBa?

Fizess elő új Telekom TV- és/vagy otthoni internetszolgál-
tatásra és egy Samsung Galaxy Tab 3 7 lite wi-Fi tábla-
géppel lepünk meg, ha az új előfizetésekkel együtt három 
különböző otthoni szolgáltatással rendelkezel.
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6 7
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A legjobb mozifilmeket már nemcsak TV-készülékeden, hanem a Telekom TV Go-val notebookon, táblagépen 
vagy akár okostelefonon is megnézheted. Töltsd le a TV Go alkalmazást vagy látogass el a TV Go weboldalra! 
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leD tV 
(Ue48H6400)
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+ 24 x havi 7990 Ft 
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samsuNg galaXY aCe 4 
oKoSTeleFoN FeJHAllGATóVAl

 0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt  
2 év hűségidővel, mobil előleggel. 

Színválaszték:



rendelj a telekom.hu-n! rendelj a telekom.hu-n!

mÉg tÖBB sZórakoZÁs, mÉg tÖBB 
ÉlmÉNY aZ egÉsZ CsalÁDNak

ÉlD Át a 4g seBessÉget egY  
Új okosteleFoNoN!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek 
erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek 
elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A Telekom mobilalkalmazás csak megfelelő 
operációs rendszerű okostelefonon működik, letöltése és használata adatforgalmat 
generál. A Korlátlan közösségi oldalak adatopció nem használható korlátlanul 
a közösségi oldalakon megjelenített beágyazott, de külső oldalakon lévő tartalmak, 
különösen hang és videó állományok letöltésére vagy megtekintésére. Az opció 
igénybe vételének feltétele aktív, túlforgalmazási díjat nem tartalmazó havi/időszaki 
díjas mobilinternet-szolgáltatás megléte, nem használható a DuoNet szolgáltatást 
biztosító második SIM kártyán. Az online megrendelésre vonatkozó akció  
2014. november 1-től december 31-ig érvényes. Az opció havi díja 890 Ft.  
További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

5”

5”

4,5”

HuaWeI asCeND Y550  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Move S díjcsomagra 
vállalt 2 év hűségidővel,  
mobil előleggel.

HuaWeI  
asCeND g620  
oKoSTeleFoN  
blUeTooTH  
HANGSZóróVAl

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra  
vállalt 2 év hűségidővel,  
mobil előleggel.

uaWuaWua eI 
asCeND g620 

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig 
érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és 
Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. 
TV-készülékajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére 
érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek 
megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve 
platina szint megléte esetén vehetik igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként 
eltérő lehet. A havi díj akció új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, a díjcsomagra vállalt 
2 év hűségidővel vehető igénybe 2014. október 1-től visszavonásig. Az akciós havi díj 
a vásárlás hónapjában és további 2 teljes hónapig érvényes. További feltételek,  
4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412. 

10,1”

samsuNg  
galaXY taB 4 10.1  lte  
TÁblAGÉP

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 2990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 71 760 Ft)
Arany és platina szintű havidíjas előfizetők-
nek, új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, 
a Net&roll l mobilinternet-csomagra  
vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

NeteZZ Új  
tÁBlagÉPeDeN  
keDVeZmÉNYes  
HaVI Díjjal!

Minden Net&roll  
mobilinternet-csomag
most 2 hónapig 
990 Ft havi díjért, 
2 év hűségidővel
További feltételek és a 3. hónaptól  
érvényes havi díjak:  
telekom.hu/mobilinternet

samsuNg 80 Cm-es 
Full HD  leD tV  
(Ue32eH5000)

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 2790 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 66 960 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas  
előfizetőknek, a TV-előfizetésre vállalt  
2 év hűségidővel. 

80 cm

101 cm

samsuNg 101 Cm-es 
ultra HD  smart leD tV  
(Ue40HU6900)  
HANGProJeKTorrAl

49 990 Ft  
kezdőrészlet

+ 24 x havi 7990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 241 750 Ft)
legalább 6 hónapja  
Telekom havidíjas  
előfizetőknek,  
a TV-előfizetésre vállalt  
2 év hűségidővel. 

8 9

HuaWeI asCeND P7  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 1490 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 35 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcsomagra  
vállalt 2 év hűségidővel,  
mobil előleggel.

Színválaszték:

osZD meg ÉlmÉNYeIDet korlÁtlaNul!     
A Korlátlan közösségi oldalak opcióval korlátlanul használhatod belföldön 
11 közösségi oldal szöveges és képi tartalmait úgy, hogy a használat  
nem csökkenti mobilinternet-csomagod adatforgalmi keretét. rendeld meg  
online, és az 1. hónap havi díját elengedjük. 
További feltételek: telekom.hu/korlatlanadat

telekom 

alkalmaZÁs

VIDD MAGADDAl 

KAPcSolAT KÁrTyÁDAT 

oKoSTeleFoNoDoN! 

telekom.Hu/aPP

oNlINe  
reNDelÉskor



rendelj a telekom.hu-n! rendelj a telekom.hu-n!

mÉg tÖBB sZórakoZÁs, mÉg tÖBB 
ÉlmÉNY aZ egÉsZ CsalÁDNak

ÉlD Át a 4g seBessÉget egY  
Új okosteleFoNoN!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek 
erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek 
elérhetősége üzletenként eltérő lehet. A Telekom mobilalkalmazás csak megfelelő 
operációs rendszerű okostelefonon működik, letöltése és használata adatforgalmat 
generál. A Korlátlan közösségi oldalak adatopció nem használható korlátlanul 
a közösségi oldalakon megjelenített beágyazott, de külső oldalakon lévő tartalmak, 
különösen hang és videó állományok letöltésére vagy megtekintésére. Az opció 
igénybe vételének feltétele aktív, túlforgalmazási díjat nem tartalmazó havi/időszaki 
díjas mobilinternet-szolgáltatás megléte, nem használható a DuoNet szolgáltatást 
biztosító második SIM kártyán. Az online megrendelésre vonatkozó akció  
2014. november 1-től december 31-ig érvényes. Az opció havi díja 890 Ft.  
További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.
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uaWuaWua eI 
asCeND g620 

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig 
érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. IPTV Koktél csomag és 
Közszolgálati csomag esetén az akciós TV-készülékajánlat nem vehető igénybe. 
TV-készülékajánlatunknál a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére 
érvényes, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek 
megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve 
platina szint megléte esetén vehetik igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként 
eltérő lehet. A havi díj akció új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, a díjcsomagra vállalt 
2 év hűségidővel vehető igénybe 2014. október 1-től visszavonásig. Az akciós havi díj 
a vásárlás hónapjában és további 2 teljes hónapig érvényes. További feltételek,  
4G lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412. 

10,1”

samsuNg  
galaXY taB 4 10.1  lte  
TÁblAGÉP

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 2990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 71 760 Ft)
Arany és platina szintű havidíjas előfizetők-
nek, új vagy lejárt hűségidejű előfizetéssel, 
a Net&roll l mobilinternet-csomagra  
vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

NeteZZ Új  
tÁBlagÉPeDeN  
keDVeZmÉNYes  
HaVI Díjjal!

Minden Net&roll  
mobilinternet-csomag
most 2 hónapig 
990 Ft havi díjért, 
2 év hűségidővel
További feltételek és a 3. hónaptól  
érvényes havi díjak:  
telekom.hu/mobilinternet

samsuNg 80 Cm-es 
Full HD  leD tV  
(Ue32eH5000)

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 2790 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 66 960 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas  
előfizetőknek, a TV-előfizetésre vállalt  
2 év hűségidővel. 

80 cm

101 cm

samsuNg 101 Cm-es 
ultra HD  smart leD tV  
(Ue40HU6900)  
HANGProJeKTorrAl

49 990 Ft  
kezdőrészlet

+ 24 x havi 7990 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 241 750 Ft)
legalább 6 hónapja  
Telekom havidíjas  
előfizetőknek,  
a TV-előfizetésre vállalt  
2 év hűségidővel. 

8 9

HuaWeI asCeND P7  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 1490 Ft  
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 35 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcsomagra  
vállalt 2 év hűségidővel,  
mobil előleggel.

Színválaszték:

osZD meg ÉlmÉNYeIDet korlÁtlaNul!     
A Korlátlan közösségi oldalak opcióval korlátlanul használhatod belföldön 
11 közösségi oldal szöveges és képi tartalmait úgy, hogy a használat  
nem csökkenti mobilinternet-csomagod adatforgalmi keretét. rendeld meg  
online, és az 1. hónap havi díját elengedjük. 
További feltételek: telekom.hu/korlatlanadat

telekom 

alkalmaZÁs

VIDD MAGADDAl 

KAPcSolAT KÁrTyÁDAT 

oKoSTeleFoNoDoN! 

telekom.Hu/aPP

oNlINe  
reNDelÉskor



8”

rendelj a telekom.hu-n! rendelj a telekom.hu-n!

oNlINe VÁsÁrlÁskor 
tÖBBet aDuNk!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. Az ajándék hordozható külső akkumulátort 2014. november 10-től 2015. január 15-ig, illetve 
a készlet erejéig biztosítjuk. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu.

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A táblagépajánlat esetében a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, 
akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. Az ajándék tokot 2014. 
november 10-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig biztosítjuk. Az Hbo Go akció 2014. november 10-től 2015. január 15-ig érvényes. Az Hbo Go-n elérhető műsorok megtekintéséhez megfelelő internetkapcsolat szükséges. A bayern 
München promóciós játékban csak Telekom előfizetéssel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt. A napi nyereményekért külön-külön regisztráció szükséges, a fődíj azok közül kerül kisorsolásra, akik a napi 
nyeremények valamelyikére regiszráltak, a fődíjra külön regisztrálni nem kell. További feltételek: www.telekom.hu.

ajÁNDÉk tok És  
HBo go HoZZÁFÉrÉs! 
rendeld meg a fenti táblagépet 
a telekom.hu-n, és ajándék tokot adunk 
hozzá, ráadásul 30 napig díjmentesen 
nézheted meg rajta az Hbo Go több 
száz műsorát!

HasZNÁlD kI aZ oNlINe VÁsÁrlÁs előNYeIt
Sokféle kedvezmény
online vásárlásnál

Ingyenesen kiszállítjuk
megrendelésedet
belföldön

Bármikor, sorban állás
nélkül vásárolhatsz

Online választhatsz a
legnagyobb kínálatból

Készpénzzel vagy
bankkártyával is fizethetsz

Visszavásárlási
garancia

Biztonságosan fizethetsz
online rendeléskor is

Több mint 600 helyen
veheted át online 
megrendelésedet

5”

samsuNg galaXY s4  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 1990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 47 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcso-
magra vállalt 2 év hűségidővel,  
mobil előleggel.

Színválaszték:

KereSD ToVÁbbI, oNlINe 
elÉrHeTő KÉSZÜlÉKeINKeT 
a telekom.Hu olDaloN!

ajÁNDÉk HorDoZHató
külső akkumulÁtort
aDuNk,
HA oNlINe reNDelSZ
bÁrMIlyeN oKoSTeleFoNT
ÚJ HűSÉGIDőS
HAVIDíJAS előFIZeTÉSSel.
telekom.hu/onlineajandek

gIgaset QV 830 WI-FI TÁblAGÉP

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 790 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 18 960 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek, 
a NetMánia M-XXl otthoni internet-előfizetésre vállalt 2 év 
hűségidővel.

Noah © (2014) Paramount Pictures. 
All rights reserved.

regisztrálj 2014. december 1. és 22. között 
a telekom.hu oldalon, és a tiéd lehet a napi  
nyeremények egyike, vagy akár a fődíj,  
4 főre szóló müncheni utazás és VIP jegyek  
egy bundesliga meccsre.

További információ és 
játékszabályzat: 
telekom.hu
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4,3”

lg l65  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Move S díj-
csomagra vállalt 2 év hűségidővel, 
mobil előleggel.

Színválaszték:

kIZÁrólag 

oNlINe  
reNDelHető

kIZÁrólag 

oNlINe  
reNDelHető

BaYerN müNCHeN
NYeremÉNYek 
TeleKoM ÜGyFeleKNeK

5,3”
kIZÁrólag 

oNlINe  
reNDelHető

telekom 

kaPCsolat 

Program 

ajÁNlat

soNY XPerIa t3  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 1990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 47 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcso-
magra vállalt 2 év hűségidővel,  
mobil előleggel.

4 főre szóló müncheni utazás és VIP jegyek 

NoÉ



8”

rendelj a telekom.hu-n! rendelj a telekom.hu-n!

oNlINe VÁsÁrlÁskor 
tÖBBet aDuNk!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. Az ajándék hordozható külső akkumulátort 2014. november 10-től 2015. január 15-ig, illetve 
a készlet erejéig biztosítjuk. További feltételek, 4G lefedettség: www.telekom.hu.

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A táblagépajánlat esetében a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, 
akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek, csak mobil előfizetéssel rendelkező ügyfelek a részletfizetést arany illetve platina szint megléte esetén vehetik igénybe. Az ajándék tokot 2014. 
november 10-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig biztosítjuk. Az Hbo Go akció 2014. november 10-től 2015. január 15-ig érvényes. Az Hbo Go-n elérhető műsorok megtekintéséhez megfelelő internetkapcsolat szükséges. A bayern 
München promóciós játékban csak Telekom előfizetéssel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt. A napi nyereményekért külön-külön regisztráció szükséges, a fődíj azok közül kerül kisorsolásra, akik a napi 
nyeremények valamelyikére regiszráltak, a fődíjra külön regisztrálni nem kell. További feltételek: www.telekom.hu.

ajÁNDÉk tok És  
HBo go HoZZÁFÉrÉs! 
rendeld meg a fenti táblagépet 
a telekom.hu-n, és ajándék tokot adunk 
hozzá, ráadásul 30 napig díjmentesen 
nézheted meg rajta az Hbo Go több 
száz műsorát!

HasZNÁlD kI aZ oNlINe VÁsÁrlÁs előNYeIt
Sokféle kedvezmény
online vásárlásnál

Ingyenesen kiszállítjuk
megrendelésedet
belföldön

Bármikor, sorban állás
nélkül vásárolhatsz

Online választhatsz a
legnagyobb kínálatból

Készpénzzel vagy
bankkártyával is fizethetsz

Visszavásárlási
garancia

Biztonságosan fizethetsz
online rendeléskor is

Több mint 600 helyen
veheted át online 
megrendelésedet

5”

samsuNg galaXY s4  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 1990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 47 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcso-
magra vállalt 2 év hűségidővel,  
mobil előleggel.

Színválaszték:

KereSD ToVÁbbI, oNlINe 
elÉrHeTő KÉSZÜlÉKeINKeT 
a telekom.Hu olDaloN!

ajÁNDÉk HorDoZHató
külső akkumulÁtort
aDuNk,
HA oNlINe reNDelSZ
bÁrMIlyeN oKoSTeleFoNT
ÚJ HűSÉGIDőS
HAVIDíJAS előFIZeTÉSSel.
telekom.hu/onlineajandek

gIgaset QV 830 WI-FI TÁblAGÉP

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 790 Ft kamatmentes részlet
(Teljes ár: 18 960 Ft)
legalább 6 hónapja Telekom havidíjas előfizetőknek, 
a NetMánia M-XXl otthoni internet-előfizetésre vállalt 2 év 
hűségidővel.

Noah © (2014) Paramount Pictures. 
All rights reserved.

regisztrálj 2014. december 1. és 22. között 
a telekom.hu oldalon, és a tiéd lehet a napi  
nyeremények egyike, vagy akár a fődíj,  
4 főre szóló müncheni utazás és VIP jegyek  
egy bundesliga meccsre.

További információ és 
játékszabályzat: 
telekom.hu
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4,3”

lg l65  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Move S díj-
csomagra vállalt 2 év hűségidővel, 
mobil előleggel.

Színválaszték:

kIZÁrólag 

oNlINe  
reNDelHető

kIZÁrólag 

oNlINe  
reNDelHető

BaYerN müNCHeN
NYeremÉNYek 
TeleKoM ÜGyFeleKNeK

5,3”
kIZÁrólag 

oNlINe  
reNDelHető

telekom 

kaPCsolat 

Program 

ajÁNlat

soNY XPerIa t3  
oKoSTeleFoN

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 1990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 47 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next M díjcso-
magra vállalt 2 év hűségidővel,  
mobil előleggel.

4 főre szóló müncheni utazás és VIP jegyek 

NoÉ



rendelj a telekom.hu-n!

HoZD kI Belőlük 
a legtÖBBet a telekommal!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig érvényesek, korlátozottan, a készlet erejéig érhetők el, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek és a színválaszték elérhetősége üzletenként eltérő lehet. 
A táblagépajánlat esetében a részletfizetési konstrukció kizárólag azon ügyfelek részére érvényes, akik az ÁSZF szerint a fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. További feltételek, 4G lefedettség:  
www.telekom.hu, üzleteink, 1430, 1412.

Védjegy és szerzői jog © 2014 Apple Inc. Minden jog fenntartva. Pr
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39
1

iPhone 6 16 gB

 14 990 Ft  
kezdőrészlet

+ 24 x havi 1990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 62 750 Ft)
Új előfizetéssel, a Next Xl  
díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, 
mobil előleggel, a korlátozott  
készlet erejéig.

ios
Színválaszték:

reNDelD

oNlINe!

12

iPad air 16 gB Wi-Fi 

0 Ft kezdőrészlet

+ 24 x havi 4990 Ft 
kamatmentes részlet
(Teljes ár: 119 760 Ft)
Arany és platina szintű havidíjas  
előfizetőknek, új vagy lejárt hűségidejű  
előfizetéssel, a NetMánia S-Xl otthoni  
internet-előfizetésre vállalt 2 év  
hűségidővel.

Színválaszték:

ios

WI-FI 
moDell
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