
 Promoțional, până la 15 martie 2017, la activarea Cartelei Telekom 

primeşti automat beneficiile opţiunii imediat superioare fără să 
plăteşti in plus.  

 
Totodată, timp de o lună de la activarea cartelei ești eligibil pentru bonusul 

Dublu GigaWeek - 2 GB de net pe săptămână. Activează-l săptămânal cu 

SMS la 888! 

 
Ai şi BONUS 500 cu 500 de minute naţionale şi fix internaţionale/SMS-uri 

naţionale, pe care îl primesti automat la fiecare activare/reactivare de 

opțiune Extra S, M, L sau XL. 

 
Şi mai mult, dacă reîncarci la timp pentru a menţine opţiunea activă, 

continui să primeşti beneficiile opţiunii superioare si Dublu 

Gigaweek. 

 
Opţiunile care se vor activa în mod automat în funcţie de valoarea de 

reîncărcare folosită pentru activarea cartelei, sunt: 

 
- Opţiunea Extra S pentru reîncărcare între 4.95 și 5.94 Euro 

- Opţiunea Extra M pentru reîncărcare între 5.95 și 6.94 Euro; 

- Opţiunea Extra L pentru reîncărcare între 6.95 Euro și 7.94 Euro; 

- Opţiunea Extra XL pentru reîncărcare peste 7.94 Euro; 

 

Exemplul 1: la activarea Cartelei Telekom cu o reîncărcare de 10 Euro credit: 
 

- Vei primi automat opțiunea Extra XL la prețul de 7,95 euro credit, cu beneficii 

promoţionale: 2500 minute naționale/fix internaționale/ SMS-uri naționale, 2,5 GB trafic 

de date la viteză 4G, 350 minute internaționale către mobil şi NELIMITAT minute + 

SMS-uri în rețelele Telekom Romania. 

- Se vor retrage 7,95 euro credit, contravaloarea opțiunii activate pe cont, din cei 10 

euro credit reîncărcați pentru activarea cartelei; 

- Vei avea pe cont beneficiile promoţionale ale opțiunii Extra XL si BONUSUL 500 + 2.05 

euro credit diferența de credit ramasă din creditul reîncărcat. 

Poţi activa săptămânal şi Dublu GigaWeek şi ai 8GB de net/lună. 



 

Exemplul 2: la activarea Cartelei Telekom cu o reîncărcare de 6 Euro credit: 

 

- Vei primi automat opțiunea Extra M la prețul de 5,95 euro credit cu beneficiile opţiunii 

Extra L: 1500 minute naționale/fix internaționale/SMS-uri naționale, 250 minute 

internaționale către mobil, 1,5 GB trafic de date la viteza 4G şi NELIMITAT minute + 

SMS-uri în rețelele Telekom Romania. 

- Se vor retrage 5,95 euro credit, contravaloarea opțiunii activate pe cont, din cei 6 Euro 

credit reîncărcați pentru activarea cartelei; 

- Vei avea pe cont beneficiile opțiunii Extra L + 0.05 Euro credit diferenţa de credit 

ramasă din creditul reîncărcat. 

Poţi activa săptămânal şi Dublu GigaWeek şi ai 8GB de net/lună. 

 
Exemplul 3: la activarea Cartelei Telekom cu o reîncărcare de 5 Euro credit: 

 

- Vei primi automat opțiunea Extra S la preţul de 4,95 euro credit cu beneficiile opţiunii 

Extra M: NELIMITAT minute + SMS-uri în rețelele Telekom Romania, 1000 minute 

naționale/fix internaționale/SMS-uri naționale, 200 minute internaţionale către mobil şi 

1GB trafic de date. 

- Se vor retrage 4,95 euro credit, contravaloarea opțiunii activate pe cont, din cei 5 Euro 

credit reîncărcați pentru activarea cartelei; 

- Vei avea pe cont beneficiile opțiunii Extra M+ 0.05 Euro credit diferența de credit 

ramasa din creditul reîncărcat. 

Poţi activa săptămânal şi Dublu GigaWeek şi ai 8GB de net/lună. Detalii DubluGigaweek 

in pagina de promotii Cartela Telekom 

 

Atenţie! 
 
Opţiunile eligibile pentru acestă campanie sunt: Extra S, Extra M, Extra L si Extra XL. 

Opţiunea Extra S nu preaia şi accesul la viteza 4G pentru traficul de date inclus, atunci 

când primeşte beneficiile opţiunii Extra M. Viteza de download pentru traficul de date 

inclus în opţiunea Extra S aflată în promoţie este de până la 21.6 Mgps.     

Clienţii de Cartela Telekom 5 euro credit, Ready2Share şi Happy primesc beneficiile 

opţiunii imediat superioare dacă activează una din opţiunile eligibile nu mai târziu de o 

lună de la activarea cartelei şi apoi la fiecare reactivare automată a acestora.  



Pentru detalii referitoare la destinaţii interanţionale şi prefixe exceptate, accesati rubrica 

„Bine de Stiut” din pagina de Extratraopțiuni cartelă.  

 

  

 


