A Virtualoso Meeting szolgáltatás díjazása
A Virtualoso Meeting díja a szervezési díjból, illetve a telefonkonferencia és a képernyômegosztás együttes díjaiból épül föl.
Szervezési díj
A szervezôt minden esetben terheli a szervezési költség, melyet minden meghívott résztvevô után fizet:

Konferenciaszervezés

Nettó egyszeri díj

Szervezési díj

199 Ft/résztvevô/konferencia

A telefonkonferencia díjai
Ha a szervezô vállalja – a sajátján kívül – az összes többi résztvevô hívásának költségét is, akkor a konferencia a következô
percdíjakkal kerül számlázásra:
Telefonkonferencia díjai

Vezetékes hálózaton belül (nettó)

T-Mobile hálózatán belül (nettó)

Belföldi vezetékes hálózatban

6,90 Ft/perc

8 Ft/perc

T-Mobile hálózatban

34 Ft/perc

12 Ft/perc

Egyéb mobilhálózatban

34 Ft/perc

22 Ft/perc

Nemzetközi 1.

20 Ft/perc

20 Ft/perc

Nemzetközi 2.

28 Ft/perc

28 Ft/perc

Nemzetközi 3.-10.

60 Ft/perc

60 Ft/perc

Nemzetközi 11.

270 Ft/perc

270 Ft/perc

Nemzetközi vezetékes hálózatban

* A nemzetközi díjzónák besorolása a Magyar Telekom Általános szerzôdési feltételeiben van rögzítve.

A képernyômegosztás díjai
A virtuális konferencia esetében a fenti percdíjakhoz hozzáadódnak a megosztás – igény szerint választható – havidíjas
vagy percdíjas költségei.
Virtuális konferencia díjai
Havidíjas konstrukcióban, 1 éves hûségidôvel
1-5 szervezô esetén

13 900 Ft/hó/szervezô

Minimum 6 szervezô esetén

12 900 Ft/hó/szervezô

Percdíjas konstrukcióban, hûségidô nélkül
Képernyômegosztás díja

75 Ft/perc/résztvevô

A havidíjas szolgáltatás szervezôje a megadott havidíjért korlátlan számú megbeszélést indíthat legfeljebb 25 résztvevôvel, de egyszerre csak egy megbeszélés folyhat.
A percdíjas konstrukcióban a szervezô minden résztvevô után, minden alkalommal percdíjat fizet.

Próbálja ki a virtuális konferenciát kedvezményesen!
Amennyiben most regisztrál bármely Virtualoso szolgáltatásra, akkor a Virtualoso Meeting képernyômegosztásos
verzióját 180 percig tesztelheti munkatársaival úgy, hogy Ön csak a telefonos díjakat fizeti, a megosztás díjait a T-Systems
állja. A próbalehetôséget a regisztrációt követô 3 hónapban használhatja fel, a 180 perces keret a résztvevôk összesített
percdíjaira vonatkozik.
Próbálja ki a telefonkonferenciát azonnal!
A képernyômegosztás nélküli telefonkonferenciát szerzôdéskötés nélkül is igénybe veheti, de korlátozott funkcionalitással.
Ebben az esetben minden résztvevônek vállalnia kell saját hívása költségét, a meghívottak értesítésérôl pedig Önnek kell
gondoskodnia, a rendszer nem küld automatikus üzenetet.

Látogasson el a T-Systems honlapjára, és ismerje meg közelebbrôl is a Virtualoso szolgáltatásokat!
Regisztráljon és rendeljen online a Virtualoso Portal felületen keresztül! További információkért, kérjük, forduljon
ügyfélmenedzseréhez, vagy hívja Ügyfélkapcsolati Központunkat az 1400-as telefonszámon.
www.t-systems.hu

