Telefonkarte Comfort

HotSpot Pass (Internet) satın alın
Sadece birkaç tıklama ile hareket halindeyken de evinizdeymiş gibi İnternette
gezinin, sohbet edin ve e-postalarınıza erişin.
HotSpot paketi seçin

Fatura bilgileri

Satın alma işlemini tamamlayın

Günlük, haftalık veya aylık
paket seçin.

Faturanızın size ulaşmasını
istiyorsanız, lütfen doğru bir
e-posta adresi girin.

Comfort Telefon Kartının PIN
kodunu girin ve “Weiter” [İleri]
ile onaylayın.

Satın alma
Lütfen seçiniz:
“Bezahlen Sie HotSpot Pass mit
Telefonkarte Comfort”
[HotSpot paketinizi Telefonkarte
Comfort ödeyin].

“Jetzt bezahlen” [Şimdi öde] ile
satın alma işlemini tamamlayın.

Oturum açma / Kayıt
Oturum açma / kayıt
işlemlerinizi gerçekleştirin.

Kayıt sadece ilk satın almada
gereklidir. E-posta adresinizi /
kullanıcı adınızı ve şifrenizi
dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.

Önemli:
Lütfen erişim bilgilerinizi
aklınızda tutun veya not edin!

Hediye kuponu ve kampanya
kodunu lütfen atlayın:

Lütfen AGB’yi (Genel Çalışma
Şartları) onaylayın ve
“Zahlungspflichtig bestellen”
[Ücretli sipariş] seçin.

Tamamlandı

Telefonkarte Comfort

HotSpot Bilgileri
HotSpot ve Comfort Telefon Kartınızdaki bakiyenizle
İnternete erişim sağlarsınız.
HotSpot talimatı – Hareket halindeyken
WLAN adı “Telekom”
• Mobil uç cihazınızdaki WLAN fonksiyonunun etkin olduğundan emin
olun.
• Kullanılabilen WLAN sinyallerinin arasından “Telekom” ağını seçin.
• İnternet tarayıcınızı açın ve herhangi bir İnternet adresi girin.
• İnternet adresi olarak sadece https ile başlayan http adresleri
kullanın (örn. http://www.wikipedia.de).
• Otomatik olarak HotSpot portalına yönlendirilirsiniz.
• Şimdi tercihinize uygun olarak HotSpot paketinizi satın alın
(günlük, haftalık veya aylık paket).
Telekom sözleşmesi olmayan müşteriler de faydalanabilir.
Bizim önerimiz:
• Gerekli WLAN ayarları: Uç cihazınızda, dinamik IP adresi almak için
uygun mod seçilmelidir.
• Bunun için aşağıdaki ayarların yapılması gerekir:
Kanal seçimi = otomatik
SSID (ağ adı) = Telekom
DHCP (IP adresini otomatik alma) = etkin Şifreleme = etkin değil.
Cihazınızı iş amaçlı olarak da kullanıyorsanız:
Lütfen İnternet tarayıcınızda otomatik konfigürasyon ve olası Proxy sunucuların etkin olmadığından
emin olun. Duruma göre bağlantı ayarlarına HotSpot portalının URL’si eklenmelidir:
URL aşağıdaki şekildedir: https://hotspot.t-mobile.net/wlan/start.do

Size memnuniyetle bilgi veririz!
Telefonkarte Comfort ödeme konusunda sorularınız mı var?
Telefonkarte Comfort ilişkin tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
www.telekom.de/tkc – ya da bize e-posta gönderin:
Info.PayCards@telekom.de
HotSpot hakkında sorularınız mı var?
Yurt içi: 0800 350 2000 (ücretsiz)
Yurt dışı: +49 228 939 2000 (dakika ücreti ilkeye bağlıdır)
Cep telefonuyla Telekom hızlı arama: 50 2000 (0,09 €/dk.)
HotSpot konusunda E-Mail: hotspotservice@telekom.de

