Üzleti telefonvonal és szélessávú internet T-Home-kedvezménnyel

Üzleti analóg vonal
Üzleti ISDN2 vonal

A telefon és az internet nélkülözhetetlen a zökkenômentes üzletmenethez. A T-Home új üzleti kedvezményrendszerével
költséghatékony megoldást kínálunk üzleti partnereinknek. Amennyiben Ön T-Home üzleti vezetékes hang díjcsomagot
és hûségnyilatkozattal üzleti internet elôfizetést vásárol a Magyar Telekomtól, jogosulttá válhat a T-Home üzleti
kedvezményrendszer feltételeinek teljesítése esetén díjkedvezményt igénybe venni az alábbiak szerint:

Üzleti szélessávú
internet csomagok

Havi díj

T-Home kedvezményes ár

(nettó Ft)

(nettó havi díj)

DSL Office Standard (1 év hûségidôvel)

7000 Ft (bruttó 8750 Ft)

5000 Ft (bruttó 6250 Ft)

DSL Office Plus (1 év hûségidôvel)

12 000 Ft (bruttó 15 000 Ft)

9000 Ft (bruttó 11 250 Ft)

Üzleti telefon
díjcsomagok

Havi díj

Akciós havi díj az elsô 6 hónapban

(nettó Ft)

(nettó havi díj)

Grátisz 300 (1 év hûségidôvel)

4100 Ft (bruttó 5125 Ft)

2870 Ft (bruttó 3587,5 Ft)

Grátisz 500 (1 év hûségidôvel)

4500 Ft (bruttó 5625 Ft)

3150 Ft (bruttó 3937,5 Ft)

2010. júniustól
visszavonásig

www.t-home.hu

A T-Home üzleti kedvezmény igénybevételéhez Ön csupán az üzleti internet elôfizetésre vállal hûségidôt, viszont a hang
díjcsomag árából is biztosítunk kedvezményt.

DSL Office Standard + Grátisz 300
T-Home kedvezménnyel az elsô
hat hónapban nettó 9100 Ft
helyett mindössze havi nettó

DSL Office Plus + Grátisz 500
T-Home kedvezménnyel az elsô
hat hónapban nettó 13 500 Ft helyett
mindössze havi nettó

7870 Ft-ért

12 150 Ft-ért

(bruttó 9837,50 Ft)

(bruttó 15 187,50 Ft)

A kedvezményes hat hónap letelte után a szerzôdés hátralévô részére a DSL Office Standard + Grátisz 300 csomag havi díja
nettó 9100 Ft (bruttó 11 375 Ft), illetve a DSL Office Plus + Grátisz 500 csomag havi díja nettó 13 500 Ft (bruttó 16 875 Ft).

Amit még tudni érdemes – további információk, részletek
Analóg és ISDN-ajánlataink 2010. június 1-jétôl visszavonásig 1 éves hûségszerzôdéssel érvényesek. Az ajánlat GSM-RLL,
digitális (VOIP) telefon, és kábeltelefon esetén nem vehetô igénybe. Készülékes ajánlataink a készletek erejéig érvényesek.
Díjcsomagajánlatunk a hûségidôs Grátisz 200, Grátisz 300, Grátisz 500 díjcsomagra, illetve az Általános Szerzôdési Feltételek
szerinti Grátisz 100 díjcsomagra érvényesek.
A tájékoztatás nem teljes körû, a T-Home-kedvezményrendszer igénybevételi feltételeirôl, a hûségidô vállalásával kapcsolatos
tudnivalókról, valamint az ajánlatainkról és azok megrendelési feltételeirôl részletes felvilágosítást a www.t-home.hu weboldalon,
a 1435 ügyfélszolgálati telefonszámon és a T-Pontokban nyújtunk.

Rendeljen vállalkozásának új üzleti telefonvonalat hûségszerzôdéssel és
hozzá az akcióban részt vevô Grátisz díjcsomagot, így a díjcsomag havi díjából
6 hónapon keresztül 30 % kedvezményt adunk!

PTH0578

Az Ön értékesítô partnere:

Új üzleti vonalához válasszon Grátisz díjcsomagot,
6 hónapig 30 %-os havidíj-kedvezménnyel!
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Válasszon vállalkozásának Grátisz telefondíjcsomagot!

T-Home telefon –
a megbízható megoldás.
Az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel való folyamatos, hatékony kapcsolattartás, a gyors információáramlás
minden vállalkozás számára elengedhetetlen. Ebben kíván segítséget nyújtani a T-Home, amely
a megbízható vonal minôségen túl széles és folyamatosan megújuló díjcsomag portfólióval, kedvezô
ajánlatokkal, számos kiegészítô szolgáltatással és magas színvonalú üzleti ügyfélszolgálattal áll ügyfelei
rendelkezésére. Akár analóg, akár ISDN-vonalat választ ajánlatunkból, biztos lehet abban, hogy cége
maradéktalanul kihasználhatja a telekommunikáció által nyújtott elônyöket.

Miért érdemes vállalkozásának
T-Home telefonvonalat választani?
■

■

■

A vezetékes telefonszám ügyfeleiben és üzleti partnereiben
bizalmat kelt.
A magas minôségû beszélgetési lehetôségen túl
táv felügyelet, tûzjelzô és riasztószolgáltatások
mûködtetését is lehetôvé teszi.
A vezetékes telefonvonallal szélessávú internet szolgáltatást
is igénybe vehet, amennyiben a hálózat alkalmas erre.

■
■

■

■

Egyidejûleg telefonálhat és internetezhet vagy faxolhat.
Díjmentes kényelmi szolgáltatások (hangposta,
hívószámkijelzés, hívásátirányítás); kiváló hangminôség.
Az akcióban kínált alközpont megvásárlásával 4 analóg
mellékre és az alközponttól függetlenül további 4 ISDN
beszélôhelyre nyílik lehetôség.
A készülék a mellékekrôl bonyolított forgalomról igény
szerint adatot szolgáltat, ennek köszönhetôen könnyen
ellenôrizhetôvé válnak a telefonköltségek.

Üzleti ISDN2 vonal

Akciónkban új üzleti telefonvonalához válasszon igénye szerint modern, zsinór nélküli telefonkészüléket vagy lebeszélhetô kedvezményt!

Akciónkban új ügyfeleink 1 éves hûségszerzôdéssel
nettó 8000 Ft-os (bruttó 10 000 Ft) belépési díjért élvezhetik
a digitális vonal nyújtotta elônyöket.

A következô ajánlatainkból választhat:

Vállalkozása 1 éves hûségszerzôdés megkötése esetén
nettó 5000 Ft-ért (bruttó 6250 Ft) válthat analóg vonalról ISDN2-re.

1. ajánlat

✔

2. ajánlat

✔

Nettó
5 000 Ft
lebeszélhetôség

földrajzi vezetékes irányokba csúcsidôben és csúcsidôn kívül
Nincs kapcsolási díj
Analóg vagy ISDN2 (PMP) vonal esetén a havi díj
1 éves hûségnyilatkozattal az elsô 6 hónapot követôen:
nettó 4100 Ft (bruttó 5125 Ft)

Üzleti telefonvonal Grátisz 500 díjcsomaggal
500 perc 0 Ft-os percdíjú beszélgetés belföldi normál díjazású,
földrajzi vezetékes irányokba csúcsidôben és csúcsidôn kívül
Nincs kapcsolási díj
Analóg vagy ISDN2 (PMP) vonal esetén
Analóg vagy ISDN2 (PMP) vonal esetén a havi díj
1 éves hûségnyilatkozattal az elsô 6 hónapot követôen:
nettó 4500 Ft (bruttó 5625 Ft)

2870
(bru

Ft/hó
,5 Ft)
ttó 3587

avi díj
Akciós h nettó
ig
6 hónap

3150
(bru

Ft/hó

,5 Ft)
ttó 3937

A Grátisz díjcsomagok díjcsomag mellé vásárolható Világhívó opcióval, akár már nettó 18 Ft-os percdíjtól telefonálhat külföldre
(1. nemzetközi díjzóna), illetve a Mobilhívó opcióval már nettó 39 Ft-os percdíjon beszélhet vezetékes telefonjáról mobil irányba.

Vásároljon készüléket
kedvezményes áron
ISDN2-vonala mellé!

Ajánlat díja
(nettó)

Akciós készülékek

Akciós árak (nettó/bruttó Ft)

Concept P622 (SMS) készülék
Panasonic 1311 zsinór nélküli telefon
Terminál adapter FRITZ!X Article
Panasonic 207 (Fax)
AGFEO AC 14 WebPhonie kisközpont

5500 Ft / 6875 Ft
5192 Ft / 6490 Ft
13 000 Ft / 16 250 Ft
16 000 Ft / 20 000 Ft
36 500 Ft / 45 625 Ft

5000 Ft
(bruttó 6250 Ft)

✔
✔

5000 Ft
(bruttó 6250 Ft)

A 2. ajánlatban biztosított lebeszélhetôség Magyar Telekom
belföldi, normál díjazású, földrajzi vezetékes hívásirányba,
a bekapcsolástól számított három hónapon belül érvényes.
A 3 hónap alatt fel nem használt lebeszélhetôségi kedvezmény nem vihetô át a következô hónapokra. Ez a kedvezmény
az adatforgalomra nem vonatkozik.
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300 perc 0 Ft-os percdíjú beszélgetés belföldi normál díjazású,

ISDN2 –
két digitális vonal együtt

Üzleti analóg telefonvonal

Panasonic
Telefon- 1311 zsinór
vonal nélküli telefonkészülék

Amennyiben új hûségidôs üzleti analóg vagy ISDN2 vonalához az akcióban résztvevô
Grátisz díjcsomagot vásárol, a díjcsomag Általános Szerzôdési Feltételek szerinti havi díjából
6 hónapon keresztül 30 % kedvezményt adunk!
avi díj
Akciós h nettó
ig
6 hónap
Üzleti telefonvonal Grátisz 300 díjcsomaggal

Panasonic 1311

Concept P622

Panasonic 207

zsinór nélküli analóg készülék

SMS-képes készülék

faxkészülék

5192 Ft (nettó)

5500 Ft (nettó)

16 000 Ft (nettó)
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