TERAZ MA ZNACZENIE
Bądź EKO

Pobierz na telefon

MAGENTA
DOM

ABONAMENT
KOMÓRKOWY

INTERNET
DOMOWY

TELEWIZJA

Ważne są chwile spędzane razem.
Cieszcie się nimi bez ograniczeń, wybierając
ofertę Magenta Dom. Abonamenty
komórkowe, Internet domowy i Telewizja
w jednym pakiecie dla domu od T-Mobile.
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Wybierz idealny pakiet
dla domu w supercenie

MAGENTA
DOM

95

z rabatami

Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu
Abonament
komórkowy

70

zł/mies.

do wszystkich w kraju i w roamingu w UE

Internet
domowy

z rabatami

Światłowód
Prędkość do 300 Mb/s

Internet bez limitu danych
Prędkość do 30 Mb/s

Telewizja
Internet
domowy

zł/mies.

130 kanałów
Pakiet L w cenie S na 6 miesięcy

Światłowód
Prędkość do 300 Mb/s

Router Wi-Fi

0 zł

Dekoder TV

1 zł

130 kanałów
Telewizja

Pakiet L w cenie S na rok

w prezencie na rok

Rozrywka
bez Ograniczeń

Dla domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych w miejscach o podwyższonych
kosztach przyłączenia do sieci ww. abonament jest wyższy o 20 zł/mies.

Do wyboru:
w prezencie na rok

Router Wi-Fi

0 zł

Dekoder TV

1 zł

Dla domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych w miejscach o podwyższonych
kosztach przyłączenia do sieci ww. abonament jest wyższy o 20 zł/mies.
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Cena abonamentu uwzględnia rabaty za zgody marketingowe 15 zł/mies., za obsługę
elektroniczną i terminową płatność 10 zł/mies. i 5 zł/mies. za fakturę elektroniczną.

Cena abonamentu uwzględnia rabaty za zgody marketingowe 10 zł/mies., za obsługę
elektroniczną i terminową płatność 5 zł/mies. i 5 zł/mies. za fakturę elektroniczną.

„Pakiet L w cenie S na rok” oznacza, że Klient, który zawrze jednocześnie umowę na abonament komórkowy, Internet światłowodowy i umowę
telewizyjną w Pakiecie S przez okres 12 mies. będzie mógł korzystać bezpłatnie z dostępu do dodatkowych 70 kanałów z Pakietu L Telewizji.
Po upływie 12 mies. liczba kanałów ulegnie zmniejszeniu do Pakietu S Telewizji albo Klient będzie mógł wybrać wyższy Pakiet M lub L,
dopłacając różnicę do ceny wybranego pakietu. Dostęp do Player jest bezpłatny przez 12 mies. od momentu aktywacji. Po tym okresie dostęp
wygasa. Hasło „Rozrywka bez Ograniczeń” zostało wyjaśnione na str. 20. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych oraz na www.t-mobile.pl

„Pakiet L w cenie S na 6 miesięcy” oznacza, że Klient, który zawrze jednocześnie umowę na Internet światłowodowy i umowę telewizyjną
w Pakiecie S, przez okres 6 mies. będzie mógł korzystać bezpłatnie z dostępu do dodatkowych 70 kanałów z Pakietu L Telewizji.
Po upływie 6 mies. liczba kanałów ulegnie zmniejszeniu do Pakietu S Telewizji albo Klient będzie mógł wybrać wyższy Pakiet M lub L,
dopłacając różnicę do ceny wybranego pakietu. Szczegóły w warunkach ofert promocyjnych oraz na www.t-mobile.pl
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Telewizja

Po okresie promocyjnym to Ty decydujesz, z jakiego pakietu TV
chcesz dalej korzystać. Możesz go zmieniać nawet co miesiąc.

+25

zł/mies.

po okresie promocyjnym

+50

zł/mies.

po okresie promocyjnym

ogólnotematyczne

filmy
i seriale

sport

informacja

muzyka
i lifestyle

dla dzieci

nauka
i wiedza

Po upływie okresu promocyjnego Klient może raz w cyklu rozliczeniowym dokonać zmiany pakietu TV na inny dostępny pakiet.
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Dekoder TV

Internet w całym domu

Nagrywasz i przechowujesz swoje
ulubione programy na wirtualnym
dysku: 100 godzin nagrań,
czas przechowywania: 180 dni
od nagrania.

ROUTER
Wi-Fi Premium 2.0
	Duży zasięg sieci bezprzewodowej Wi-Fi
	Obsługa dwóch pasm Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz
	
Płynna obsługa wielu urządzeń bezprzewodowych
jednocześnie

Zatrzymujesz program, kiedy
chcesz, kontynuujesz oglądanie
od miejsca, w którym
je przerwałeś.

Możliwość podłączenia 4 urządzeń po kablu Ethernet

WZMACNIACZ SYGNAŁU WI-FI
Xiaomi MI Wi-Fi Range Extender AC1200
	Zwiększenie zasięgu Wi-Fi w całym domu
	Obsługa dwóch pasm Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz

Oglądasz na kilku urządzeniach
jednocześnie, np. na tablecie, telefonie
z systemem Android lub iOS.
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Łatwa konfiguracja z aplikacją

Dostęp do ulubionych
programów – nawet do 7 dni
wstecz od daty emisji.



	Wbudowany port Fast Ethernet
Polecany do dużych mieszkań i domów
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