
Dostupnosť a podmienky si môžete overiť na https://link.telekom.sk/semsa

Vyberte si
z akciovej ponuky 

zariadení
k vašim pevným službám

* Použité obrázky sú iba ilustračné.* Použité obrázky sú iba ilustračné.* Použité obrázky sú iba ilustračné.

Šemša je

Optický internet a TV aj u vás. 

Bližšie informácie vám poskytneme v Telekom Centre Aupark-Košice, 
na https://link.telekom.sk/semsa, na tel. čísle 0901 911 771, na Zákazníckej linke 
0800 123 456 alebo vás náš osobný predajca navštívi priamo doma.

Uvedené služby sú poskytované na optickej technológii. Konkrétny rozsah poskytovanej služby závisí od zvoleného programu služby a podmienkou
je uzavretie zmluvy. Dostupnosť technológií si môžete overiť na www.telekom.sk/dostupnost. Služba Magio GO je služba televízie poskytovanej 
prostredníctvom internetu; je možné ju využívať samostatne alebo ako doplnkovú službu k Magio Televízii. Službu Magio GO je možné
využívať bezplatne len ako doplnkovú službu k službe Magio Televízia, inak je spoplatnená v zmysle podmienok služby. Rýchlosť sťahovania dát
1 Gb/s predstavuje proklamovanú rýchlosť, ktorú služba dosahuje na linkovej vrstve infraštruktúry a ktorá je ovplyvnená prenosom smerom
k účastníkovi tak, že v koncovom zariadení môže účastník dosiahnuť maximálnu rýchlosť sťahovania do 980 Mb/s. Viac o podmienkach nájdete na
www.telekom.sk alebo na 0800 123 456.



Bezproblémové 
bezdrôtové pripojenie

Rýchle a stabilné 
pripojenie celej 

domácnosti

Podpora pripojenia 
viacerých zariadení

Kompatibilné
s Wi-Fi 6

Uplink aj downlink
až 1 000 Mb/s

Magio Internet
Pripojte sa k novým zážitkom

Magio Televízia
Prepnite na skvelú zábavu

So službou Wow Wi-Fi chytíte signál

v každom kúte svojej domácnosti

Funkcionality
mash routera:

Surfujte neobmedzene na všetkých svojich zariadeniach. Vďaka Magio 
Internetu s rýchlosťou až do 1 000 Mb/s si filmy stiahnete za pár minút,
online videá pozeráte bez sekania a webstránky máte načítané superrýchlo.

Rýchle a jednoduché 
nastavenie

Užite si najlepší televízny obsah na trhu! Vychutnajte si najviac futbalu,
vrátane prestížnej Ligy majstrov a Premier League, dokumenty s BBC Earth 
alebo rozprávky v slovenčine s Ťuki TV. V Magio TV nájdete viac ako 120 kanálov 
a množstvo obsahu v HD kvalite. So službou Magio GO môžete sledovať televíziu 
kdekoľvek a kedykoľvek v rámci pokrytia.

Objednajte si službu k nášmu optickému internetu aj vy.


