vezetékes okos telefon akár 0 Ft-ért!

Gondolkodott már azon, mennyivel egyszerűbb és költséghatékonyabb lenne, ha mind a vezetékes, mind
a mobilhang- és adatforgalmi-szolgáltatást egyetlen komplex csomagban vehetné igénybe? Most a Magyar
Telekom egy kedvezményes ajánlatba csomagolta mindazokat az alapszolgáltatásokat, amelyek elengedhetetlenek egy modern kis- és középvállalkozás működéséhez.
Internet, vezetékes és mobiltelefon egy csomagban!
Integrált ajánlatunkban a vezetékes telefont és internetet biztosító Connect Ráció szolgáltatást ötvözzük az Dualo mobilinternet-díjcsomaggal,
hogy Ön irodájában és házon kívül is bármikor intézhesse cége ügyeit.

A Connect Ráció csomagok előnyei:

A Dualo csomagok előnyei:

¦ Korlátlan vezetékes internet, az adott díjcsomagtól függő sávszélességgel.
¦ Vezetékes Ráció hangdíjcsomag, mellyel nem csak a telefon, hanem
az internetcsomag teljes havi díja is lebeszélhető belföldi vezetékes irányba határozott idejű szerződés esetén.
¦ 30 db e-mail cím.
¦ 500 MB webtárhely.
¦ Csomagban foglalt kiegészítő szolgáltatások, pl. saját domainnév,
honlapépítés, vírusvédelem, WLAN-router.

¦ Mobilinternet-előfizetés, melyhez akár 2 db SIM kártyát is igényelhet.
¦ A havi díj mobiltelefonálásra és mobilinternetezésre belföldön
teljes egészében felhasználható.
¦ Két SIM esetén a havi díjat a kártyák együttes forgalmával
használhatja fel.
¦ A belföldi mobilinternet-forgalom adatforgalmi díja mindössze
nettó 2 fillér (bruttó 2,54 fillér) 10 kB-onként.

Kedvezményes készülékajánlataink Connect Ráció csomagok mellé:

Panasonic
KX-PRX 150
DECT telefon

Panasonic
KX-PRW 110
DECT telefon

0 Ft

0 Ft

kezdőrészlettel
+ havi nettó 790 Ft
Egy összegben: nettó 18 960 Ft

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Mobilhálózat csatlakozás (3G/GSM)
Wifi-csatlakozás
Üzenetrögzítő
3,5”-os érintőképernyő
2 megapixeles hátoldali és 0,3 megapixeles előlapi kamera
Android 4.0.4 és beépített GPS
Telefonkönyv-másolás mobiltelefonról Bluetoothon keresztül

¦
¦
¦
¦
¦
¦

-ért

Okostelefon csatlakozás
Vonalas hívások fogadása okostelefonnal
Konferenciahívás
2,2”-os színes képernyő
Zajcsökkentés funkció
Telefonkönyv nevenként akár 3 számmal

Az integrált ajánlat az alábbi kedvezményekkel vehető igénybe:
Amennyiben előfizet a Free Call opcióra, akkor mindössze havi nettó 1000 Ft (bruttó 1270 Ft) havi díjért bonyolíthatja
az összes belföldi vezetékes telefonhívását!
Az opció fix havi díjért vehető igénybe, tehát a belföldi vezetékes hívásokra semmilyen forgalmi díjat nem számolunk fel.
A havi díj a Connect Ráció csomag havi díján felül fizetendő.

Amennyiben hűségszerződést köt a Connect Ráció csomagra, jelentős kedvezményt adunk Önnek a Dualo csomagok árából!
¦ 1 éves Connect Ráció hűségidő vállalása esetén a Dualo díjcsomag havi díjának 50 %-át le is forgalmazhatja.
¦ 2 éves Connect Ráció hűségidő esetén 100 %-ban elengedjük a Dualo csomag havi díját, ráadásul a teljes havi díjnak
megfelelő összeget díjmentesen felhasználhatja mobiltelefonálásra és mobilinternetezésre tetszőleges arányban.
A havidíj-kedvezmény természetesen csak a hűségszerződés idejére vonatkozik, de lejáratkor újra meghosszabbítható.

Amennyiben Connect szolgáltatása mellé Dualo kedvezményt választ, akkor a csomaghoz tartozó alap router helyett egy
D-link DIR655 router +3G HSUPA USB adapter duopackot kap.
A router és a 7,2 Mbps-os stick segítségével a megrendelt Dualo mobilinternet előfizetését akár backup célokra is használhatja.

Tipp

Tipp

Tipp

Bízunk benne, hogy ajánlataink között talál olyat, amely elnyeri tetszését és így szolgáltatásainkkal hozzájárulhatunk az Ön üzleti sikereihez!
Ajánlatunk 2014. január 15-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig, a Magyar Telekom szolgáltatással lefedett területén, új, lejárt vagy meglévő hűségidejű szerződéssel rendelkező üzleti előfizetők
részére új hűségidő vállalásával érvényes. A csomagban benne foglalt készülékajánlat kizárólag új előfizetés esetén vagy lejárt hűségidejű szerződéssel rendelkező ügyfeleink számára 2 éves új, határozott
idejű szerződés vállalása esetén, visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. A részletfizetés feltétele 6 hónapos, díjtartozás és korlátozás nélküli Magyar Telekom üzleti előfizetés, valamint az ügyfél ÁSZF
szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek történő megfelelése. A készülék típusa változhat az aktuális készlet függvényében. A tájékoztatás nem teljes körű, részletes feltételekért,
megrendelésért, kérjük, keresse személyes kapcsolattartóját. Üzleti ügyfélszolgálatunk hívószáma: 1435.

