
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 mobilcsomagodat 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!

A Gigaerős Net 2000/1000 díjcsomag maximális letöltési sebessége több eszköz egyidejű használatával érhető el.  
A Gigaerős Net 1000/1000 díjcsomag sebességének eléréséhez szükséges alapvető rendszer- és eszközkövetelményekről  
rövid tájékoztató a telekom.hu oldalon található. A jelzett sebességértékek a Magyar Telekom optikai hálózatával lefedett  
szolgáltatási területein előzetes műszaki felméréstől függően érhetők el.
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Egy Magenta 1, számtalan 
lehetőség flottásoknak is.
Digitális eszközök és folyamatos
kedvezmények az egész családnak.

telekom.hu/magenta1-dolgozoiflotta



A fenti ajánlatok visszavonásig érvényesek.
i1:  Magenta 1 kedvezménycsomag: Olyan új, vagy már szerződött egyéni előfizető veheti igénybe, aki a Magyar Telekom meghatározott otthoni és mobil szolgáltatásait személyben azonos előfizetőként veszi igénybe 

(erről nyilatkozik), és legalább kettő eltérő típusú otthoni szolgáltatásra és legalább egy mobilszolgáltatásra hatályos előfizetői szerződéssel rendelkezik. Amennyiben az Előfizető több otthoni és/vagy mobil folyó-
számlával rendelkezik, akkor szükséges megjelölni 1 otthoni és 1 mobil folyószámlát, amire a Magenta 1 kedvezmény vonatkozni fog. Egy folyószámlához tartozó szolgáltatás egy Magenta 1 kedvezménycsomagban 
lehet részes. Otthoni szolgáltatások: 2018. szeptember 1-jét követően bevezetett csomagok úgy, hogy a csomagok mindegyike vagy 2018. szeptember 1. és 2019. szeptember 2. között értékesíthető csomag vagy a 
csomagok mindegyike 2019. szeptember 2. és 2020. október 1. között értékesíthető csomag vagy a csomagok mindegyike 2020. szeptember 4-ét követően értékesíthető csomag. Mobil szolgáltatások 2017. március 
után értékesített portfóliós csomag valamint egyedi dolgozói flottás díjcsomagok. Magenta 1 30%-os havidíj kedvezmény: a megjelölt otthoni folyószámlán lévő összes megfelelő díjcsomagra és díjcsomag-kom-
binációs előfizetésre érvényesül. Kizárások: Telekom kedvezmény és – erre vonatkozó egyéb, kifejezett rendelkezés hiányában – minden más kedvezmény egyidejűleg kizárt. 2018. szeptember 1. előtti Magenta 1 
előfizetők: jelezni szükséges, a 2018. szeptember 1-jétől hatályos Magenta 1 kedvezménycsomagra vonatkozó igényt. 

i2:  Magenta 1 kedvezmény Korlátlan TV és film adatopció: A Magenta 1 ügyfeleknek díjmentes a Korlátlan TV és film opció, melynek használatával a TV GO, új felületünk a Telekom TV GO és az HBO GO szolgáltatás 
forgalma nem csökkenti az Előfizető csomagjának benne foglalt adatmennyiségét belföldön. A szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit az ÁSZF 5/a havidíjas – értékesíthető – melléklete tartalmazza. 
A TV GO belföldön és az EU tagállamaiban vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A kínálatban szereplő TV-csatornák közül 
azok 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 előfize-
tés, valamint az azzal azonos mobil folyószámlán lévő havi díjas előfizetések adatforgalmi keretét. Átmeneti tartózkodás esetén az EU-ban is használható a TV GO, Telekom TV GO, de ott a tartalmak megtekinthető-
ségéhez megfelelő adat díjcsomag szükséges, illetve a használat csökkenti a csomagban foglalt adatmennyiséget. A Magenta 1 kedvezménycsomag megszűnése esetén a havi díjas „Korlátlan TV és film adatopció” 
díjazására az ÁSZF-ben meghatározott mindenkori feltételek irányadók. Az HBO GO tartalmak eléréséhez HBO Pak, HBO MaxPak vagy HBO GO előfizetés szükséges. Az HBO Pak és MaxPak opciók díjmentesen 
tartalmazzák az HBO GO-t.

i3:  Dupla feltöltési bónusz:  A Magenta 1-be annak feltételei szerint bevont és összeregisztrált (maximum 10) Domino hívószám esetén a Magenta 1 feltöltési bónusz 100 perc hálózaton belüli belföldi beszélgetést 
jelent, mely a feltöltéstől számított 7 naptári napon belül beszélhető le. Telekom alkalmazáson történő feltöltés esetén a percek mellett 2020. október 1-től visszavonásig tartó akcióban további 2 GB adatforgalom 
Magenta 1 feltöltési bónusz használható fel belföldön és EU roaming helyzetben is, 7 naptári napon belül. A további feltöltési bónusszal együtt felhasználhatóak a kedvezmények, az időben korábban lejáró kerül 
először felhasználásra.

i4:  Netgarancia: Amennyiben az otthoni szolgáltatásod és a mobilod is a Telekomtól van, az otthoni internet vagy telefon szolgáltatásod esetleges meghibásodása miatt tett hibabejelentésed alapján, ha a hiba elhárításához 
műszaki kiszállás vagy további egyeztetés szükséges, segítünk, hogy a hibaelhárítás idejére is elérhesd szolgáltatásunkat. Amennyiben otthoni internet szolgáltatást érintő a hiba, a havi díjas mobil net előfizetésedre 
vagy a Domino kártyádra egy 72 órán át használható, belföldön korlátlan adatforgalmat biztosító opciót aktiválunk. Amennyiben az otthoni telefon szolgáltatásban következne be hiba, akkor 60 percnyi, 72 órán belül fel-
használható kedvezményt adunk, amit minden normál díjas belföldi irányba - mobil és vezetékes egyaránt – használhatsz fel. Ha Magenta 1 vagy Magenta 1 Domino előfizető vagy nem csak egy mobilra, hanem a Magenta 
1 kedvezménycsomagba bevont minden havi díjas és Domino előfizetésedre aktiváljuk a 72 órán belül felhasználható belföldi korlátlan adatmennyiséget és/vagy 60 perc belföldi hálózaton belüli lebeszélhetőséget.

Magenta 1 előnyök

EXTRA 1 GB DOMINO 
FELTÖLTÉSHEZ

30% HAVIDÍJ-KEDVEZMÉNY AZ 
OTTHONI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Több kedvezmény:
•  30% havidíj-kedvezmény: minden Magenta 1-be bevont otthoni szolgáltatásod havi díjából 30%  

kedvezményt kapsz.

Több szórakozás:
•  Korlátlan tévézés Telekom TV GO-val és HBO GO-val: Nézd kedvenc műsoraidat Telekom TV GO-val és HBO GO-val okos-

telefonon vagy táblagépen az interneten keresztül, korlátlanul és díjmentesen belföldön, a Magenta 1 csomagba bevont 
mobil előfizetésen, és az ahhoz tartozó mobil folyószámlán lévő összes előfizetésen!

Több családi előny:
•  Extra 100 perc és 2 GB Domino feltöltéshez: Ha a Magenta 1-be bevont Domino előfizetést legalább  

3000 Ft-tal feltöltöd a Telekom alkalmazáson keresztül, extra 100 perc beszélgetést és 2 GB adatot kapsz  
a Domino kártyára!

•  Netgarancia: Az otthoni szolgáltatás váratlan hibája esetén extra mobil hang és/vagy adat kedvezményt adunk a Magenta 
1 csoportba bevont összes havidíjas és feltöltőkártyás mobilra, hogy a család ne maradjon szolgáltatás nélkül.

i1

i2

i3

i4

NET  
GARANCIA

KORLÁTLAN TÉVÉZÉS  
TELEKOM TV GO-VAL




