
Prenesite aplikacijo EON in televizijo glejte
kjerkoli na svojem Smart TV-ju, telefonu ali tablici.

S telefonom preberite kodo QR za
več informacij o storitvi EON.

Za dodatna vprašanja ali pomoč nas pokličite na telefonsko številko 070 700 700 ali nam pišite na info@telemach.si.

Želimo vam veliko užitkov ob uporabi aplikacije EON Smart TV!

Bon je unovčljiv najkasneje do 29. 2. 2020. Po preteku 6-mesečnega ali 12-mesečnega promocijskega 
obdobja se aplikacija EON Smart TV samodejno izključi. Bon ni prenosljiv. Za več informacij se obrnite na 
www.telemach.si, na prodajna mesta Telemacha ali na telefonsko številko 070 700 700. Telemach d.o.o., 
Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče.   

Glejte EON na vseh napravah

REGISTRACIJA KUPONA

- Obiščite https://telemach.si/oec/eon/free-trial/8603 ali s svojim pametnim telefonom preberite kodo QR in preusmerjeni boste na stran za aktivacijo.   

- Vpišite zahtevane osebne podatke, na podlagi katerih boste na svojo mobilno številko prejeli geslo, ki ga boste uporabili za dostop do portala Moj Telemach      

   (moj.telemach.si).

- Vpišite serijsko številko kupona za aktivacijo 6 ali 12 mesecev brezplačne uporabe aplikacije EON SMART TV. Serijsko številko kupona najdete v elektronskem   

   sporočilu, ki ste ga prejeli s strani Samsunga.  

- Potrdite vnos in na e-naslov, ki ste ga vnesli, boste prejeli obvestilo, da ste se uspešno registrirali (številko najdete na prvi strani kupona). 

AKTIVACIJA APLIKACIJE EON SMART TV

- Vklopite svoj televizor in med aplikacijami poiščite ter zaženite aplikacijo EON SMART TV. 

- Na zaslonu se bo prikazala koda za avtorizacijo televizorja, ki jo boste vnesli na uporabniškem računu Moj Telemach.   

- Za prijavo v portal  Moj Telemach uporabite enako uporabniško ime in geslo, ki ste ju predhodno že uporabili za registracijo kupona. 

- V portalu Moj Telemach izberite meni TELEVIZIJA in zavihek EON.  

- V razdelku  Aktivacija aplikacije EON Smart TV vnesite avtorizacijsko kodo, ki se je izpisala na vašem televizorju in kliknite gumb Potrdi.

- S tem ste uspešno aktivirali aplikacijo EON SMART TV.

Pokličite 070 700 700

BON ZA APLIKACIJO
EON Smart TV

6

mesecev

V primeru, da nimate pametnega televizorja, si lahko aplikacijo EON naložite na tablico, 
mobilni telefon, računalnik ter druge pretočne naprave.
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