MAGENTA 1:
BENNE VAN MINDEN EGYBEN
Egyesítsd a megújult Magenta 1-ben kedvezményes dolgozói
mobilcsomagodat és legalább két otthoni Telekom szolgáltatást,
így 30% havidíj-kedvezményt kapsz az otthoni szolgáltatásaidra
és további Magenta 1 előnyökhöz is jutsz!
telekom.hu/magenta1-dolgozoiflotta

A MEGÚJULT MAGENTA 1 CSOMAGOT IGÉNYEIDNEK MEGFELELŐEN ALAKÍTHATOD
Kedvezményes dolgozói mobilcsomagod mellé TV, otthoni internet és otthoni telefon szolgáltatásaink közül bármelyik kettőt,
vagy akár mindhármat választhatod!

HOGYAN LEHETSZ MAGENTA 1-ES?
Egyesítsd Magenta 1-ben dolgozói mobilcsomagod és Telekom otthoni szolgáltatásaidat, így 30% kedvezményt kapsz az otthoni
szolgáltatások havi díjából, és további Magenta 1 előnyökhöz is jutsz.
Ha már vannak Telekom szolgáltatásaid, válts a Magenta 1-be bevonható díjcsomagokra!
HAVI DÍJAS MOBILCSOMAG
Kedvezményes dolgozói díjcsomag
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OTTHONI TELEFON:

Szuper Családi Mozi

41 HD + 106 TV csatorna + díjmentes Moziklub
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A fenti táblázatban szereplő értékek a kínált fel- és letöltési sebességek. A Net XL díjcsomag maximális letöltési sebessége több eszköz egyidejű használatával érhető el. A Net L díjcsomag sebességének eléréséhez szükséges alapvető
rendszer- és eszközkövetelményekről rövid tájékoztató a telekom.hu oldalon található. Garantált le- és feltöltési sebességek (Mbit/s): Net XL é s L 300/50; Net M 100/30; Net S 60/25. A jelzett sebességértékek a Magyar Telekom optikai
hálózatával lefedett szolgáltatási területein érhetők el.

MAGENTA 1 ELŐNYÖK
TÖBB KEDVEZMÉNY:

30% HAVIDÍJKEDVEZMÉNY

¦ 30% havidíj-kedvezmény:
minden Magenta 1-be bevont
otthoni szolgáltatásod
havi díjából összesen
30% kedvezményt kapsz.
i1

30 000 FT EXTRA
KÉSZÜLÉKKEDVEZMÉNY

¦ 30 000 Ft extra készülékkedvezmény:
Válassz TV-készüléket, táblagépet,
notebookot vagy okostelefont új
előfizetéssel, új Magenta 1-gyel, és
30 000 Ft extra kedvezményt kapsz!
Az ajánlat 2 év hűségidős mobil vagy
otthoni előfizetéssel, a hűségidő végéig
fenntartott Magenta 1 kedvezménycsoi2
maggal érvényes.

TÖBB SZÓRAKOZÁS:

DUPLA
MOBILNET

¦ Dupla mobilnet:
Megduplázzuk a mobilcsomagodban
foglalt belföldi adatod, és az igénybe
vett havi díjas bővítő opciókban foglalt
adatot, hogy gondtalanul élhess
a digitális világ adta lehetőségekkel. i3

KORLÁTLAN TÉVÉZÉS
TV GO-VAL

¦ Korlátlan tévézés TV GO-val: Nézd
kedvenc műsoraidat TV GO-val okostelefonon vagy táblagépen az interneten
keresztül, korlátlanul és díjmentesen
belföldön, a Magenta 1 csomagba
bevont mobil előfizetésen, és az ahhoz
tartozó mobil folyószámlán lévő összes
i4
előfizetésen!

A Magenta1 kedvezménycsomagot olyan új, vagy már szerződött egyéni elofizető veheti igénybe, aki a Magyar Telekom meghatározott otthoni és mobil szolgáltatásait személyben azonos előfizetőként veszi igénybe (és erről
nyilatkozik). Amennyiben az Előfizető több otthoni és/vagy mobil folyószámlával rendelkezik, akkor szükséges megjelölni 1 otthoni és 1 mobil folyószámlát, amire a Magenta1 kedvezmény vonatkozni fog. Egy folyószámlához tartozó
szolgáltatás egy Magenta 1 kedvezménycsomagban lehet részes.
i1: A
 2018. szeptember 1-jétől megújult Magenta 1 kedvezménycsomag érvényesítéséhez legalább kettő eltérő otthoni szolgáltatás és legalább egy mobilszolgáltatás egyidőben történő igénybevétele szükséges (az Előfizető által
megjelölt otthoni és mobil folyószámlán, amelyekről nyilatkozik, hogy személyében azonos Előfizetőként veszi igénybe) a következők szerint: az otthoni internet esetében 2018. szeptember 1-jét követően bevezetett csomagnak, a
mobil, TV és otthoni telefon szolgáltatásoknál pedig az aktuálisan értékesíthető portfólióban szereplő csomagnak kell lennie. Kedvezményes dolgozói mobilcsomag igénybevétele esetén a Magenta1 30%-os havidíj kedvezmény a
megjelölt otthoni folyószámlán lévő összes megfelelő díjcsomagra érvényesül, a kedvezményes dolgozói mobilcsomag havi díjára nem vonatkozik, illetve kizáró a Telekom kedvezménnyel és – erre vonatkozó egyéb, kifejezett rendelkezés hiányában – minden más kedvezménnyel. A Magenta 1 kedvezménycsomagot 2018. szeptember 1. előtti feltételek szerint igénybe vevő előfizetőknek jelezniük kell, amennyiben a 2018. szeptember 1-jétol hatályos Magenta 1
kedvezménycsomagot szeretnék igénybe venni.
i2: A kedvezményes készülékajánlat visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, új Magenta1 ügyfeleknek. A kedvezményt egy Előfizető csak egyszer veheti igénybe, továbbá nem igényelhető ha az Előfizető korábban már részesült
Magenta1 extra készülékkedvezményben. Amennyiben az előfizetőnek felróható okból a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, vagy a kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott extra
készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő.
i3: Magenta 1 kedvezménycsomagba bevont kedvezményes dolgozói mobilcsomagban bennefoglalt belföldi adattartalom, valamint a havidíjas megújuló netbővítő opcióként igénybevett Net Alap, Net 3GB, Net 6GB, Net 15GB szolgáltatások belföldi adattartalma díjmentesen duplázásra kerül. A kedvezmény automatikusan érvényesítésre kerül.
i4: A
 TV GO belföldön és az EU tagállamaiban vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A TV GO kínálatában szereplő TV-csatornák közül azon
csatornák élő adása érhető el, amelyeket a TV GO-val összerendelt Telekom TV-előfizetés tartalmaz. A TV GO mobilalkalmazás belföldi használata nem csökkenti a Magenta 1 kedvezménybe bevont havi díjas mobil előfizetés, valamint az azzal azonos mobil folyószámlán lévő havi díjas előfizetések adatforgalmi keretét. A Magenta 1 kedvezménycsomag megszűnése esetén a havi díjas „Korlátlan TV és film adatopció” díjazására az ÁSZF-ben meghatározott
mindenkori feltételek irányadók.

