IRODAI ESZKÖZÖK A TELEKOMTÓL!
KEDVES ÜGYFELÜNK!
Korszerűsítheti irodája, üzlethelysége, műhelye számítástechnikai eszközeit kamatmentes részletre is kapható táblagéppel,
vagy akár projektorral. Érdemes megtekintenie eszközajánlatainkat, hiszen nagyobb beruházás nélkül juthat akár egy iPad
minihez, vagy Philips projektorhoz.

KIEMELT AJÁNLATAINK:

iPad mini 16 GB WI-FI + CELLULAR

0 Ft

akár
kezdőrészlettel
+ 24 x havi nettó 1900 Ft (bruttó 2413 Ft) kamatmentes részlettől.

PHILIPS PPX 2480 PROJEKTOR
akár

9900 Ft -tól

TÁBLAGÉP AJÁNLATUNK RÉSZLETEI:
iPad mini 16GB*

iPad2*

iPad Retina 16GB*

Alcatel OT-EVO7

Kezdőrészlet**

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

24 havi törlesztő részlet**

2700Ft

3600Ft

4100Ft

0Ft

Egy összegben

64800Ft

86400Ft

98400Ft

0Ft

Kezdőrészlet**

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

24 havi törlesztő részlet**

1900 Ft

2800 Ft

3300 Ft

0Ft

Egy összegben

45600Ft

67200 Ft

79200 Ft

0Ft

TULAJDONSÁGOK

- IOS 6
- Kétmagos A5 processzor
- 7,9”-es multi-touch kijelző
(1024x768)
- LTE és Wifi
- 5 megapixeles iSight kamera
- Bluetooth 4.0, Lightning
csatlakozó
- GPS
- 1 év garancia

- IOS 6
- Kétmagos A5 processzor
- 9,7”-es multi-touch kijelző
(1024x768)
- HSPA+ és Wifi
- HD felbontású előlapi
és a hátoldali kamera
- Bluetooth 2,130 tűs csatlakozó
- GPS
- 1 év garancia

- IOS 6
- Kétmagos A6X processzor
- 9,7”-es multi-touch kijelző
(2048x1536)
- LTE és Wifi
- 5 megapixeles iSight kamera
- Bluetooth 4.0Lightning
csatlakozó
- GPS
- 1 év garancia

CONNECT RÁCIÓ

COMPLEO CONNECT/
COMPLEO CONNECT UP

-

Android
1 GHz Processor
7” érintőkijelző (1024x600)
HSPA+ és Wifi
0,3 megapixeles előlapi
kamera
Bluetooth 2.1
microUSB 2.0
GPS
1 év garancia

* csak T-Mobile SIM kártyával üzemeltethető készülék.
**Új, vagy lejárt hűségidejű üzleti előfizetéssel, a táblázatban jelzett csomagokra vállalt 2 éves határozott időtartamú szerződésvállalása esetén. 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, az akcióban értékesíthető készülékeket a szolgáltató jogosult hasonló paraméterekkel rendelkező készülékekkel helyettesíteni.

PROJEKTOR AJÁNLATUNK RÉSZLETEI:
PHILIPS PPX 2480 PROJEKTOR

TULAJDONSÁGOK

COMPLEO CONNECT (D, F)/COMPLEO CONNECT UP***
Kezdőrészlet
24 havi törlesztő részlet
Egy összegben

9900Ft

CONNECT RÁCIÓ (D,F)***

-

Beépített MP4 lejátszó
2 GB belső memória
Egyéb memóriakártyák tartalmának megjelenítése
(PAL, SECAM, NTSC, 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
akár 80 lumen fényerő, kis helyigény mellett

Kezdőrészlet
24 havi törlesztő részlet
Egy összegben

19900Ft

*** A Projektor megrendelésére a fenti táblázatban lévő csomagok megrendelésével együtt van lehetőség a díjcsomagra vállalt 2 éves határozott időtartamú szerződés vállalásával. Az árak a 27% ÁFA-t
nem tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek.
Ajánlatunk 2013. október 1-jétől 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.
Kedvezményes árú táblagép vásárlására csak azon ügyfelek jogosultak, akik egyidejűleg Connect Ráció D/F, Compleo Connect D, Compleo Connect Up csomagot is vásárolnak. Minden csomaghoz 1 db táblagép vagy 1 db projector
rendelhető. Ezek a csomagok, amelyek mellé megvásárolhatók eszközök, csak DSL (D) és optikai (F) hálózaton vehetők igénybe. További akciókkal történő összevonás esetén egy csomaghoz összességében egy darab eszköz vásárolható
részletfizetésre, amennyiben egyéb kizáró tényező ezt nem tiltja.
A készülék típusa változhat az aktuális készlet függvényében. A készülék bizonyos alkalmazásaihoz internet szolgáltatás igénybevétele, illetve szoftverlicenc szükséges, azok letöltése és használata adatforgalmat generál.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért érdeklődjön ügyfélmenedzserénél, a 1435-ös üzleti ügyfélszolgálati hívószámon, valamint Üzleteinkben.

