pevná linka za 99 Kã

doplÀkové sluÏby

■

Zobrazení ãísla volajícího – okamÏitû vidíte,
kdo vám volá

■

PﬁáTelé – na 5 vámi vybran˘ch ãísel voláte
s 10% slevou

■

SMS v pevné síti – posíláte textovky
do kterékoli ãeské i zahraniãní sítû
za v˘hodné ceny

■

e-úãet – snadn˘ pﬁístup k vyúãtování
na internetu

■

Memobox – s inteligentním virtuálním
záznamníkem máte pﬁehled o v‰ech voláních

neváhejte, sluÏbu získáte snadno

Zavolejte na bezplatnou linku
800 123 456 nebo nav‰tivte
znaãkové prodejny TELEPOINT
a TELEPOINT PARTNER.

cena, která
letí na podzim

Objednejte si pevnou linku
právû teì za pouh˘ch 99 Kã.

Uvedené ceny jsou s DPH, pokud není uvedeno jinak.
Nabídka platí do 30. 11. 2005 nebo do vyprodání zásob.
Tento leták má pouze informativní charakter.

pevná linka za 99 Kã
razítko prodejního místa:

Díky pevné lince se mÛÏete
pohodlnû pﬁipojit k internetu
a navíc získáte mnoho dal‰ích v˘hod.

více informací a objednávky:
telefonické centrum sluÏeb 800 123 456 | www.telecom.cz
znaãkové prodejny TELEPOINT a TELEPOINT PARTNER | autorizovaní prodejci

pevná linka za 99 Kã

pﬁístup na internet

nabídka telefonÛ

KdyÏ máte pevnou linku, mÛÏete
si se sv˘mi pﬁáteli v klidu popovídat
nebo mít v‰echny informace
na dosah ruky díky internetu.

Pevná linka v‰ak samozﬁejmû dokáÏe
mnohem víc. Kromû v˘hodného volání
mÛÏete vyuÏívat v‰ech moÏností,
které vám nabízí internet!

Vyberte si z na‰í nabídky moderních
a spolehliv˘ch bez‰ÀÛrov˘ch telefonÛ
a uÏijete si mnohem vy‰‰í komfort
volání. Nyní je navíc mÛÏete získat
za zv˘hodnûné ceny!

vytáãené pﬁipojení
(tzv. dial-up)

Microcom SMS DC 4450

objednejte si pevnou linku
právû teì a získáte
■

zﬁízení za skvûlou akãní cenu 99 Kã s DPH
(sleva 3 867,27 Kã s DPH)

■

100 voln˘ch minut na volání do pevn˘ch sítí v âR
po cel˘ch 24 hodin, pﬁevoditeln˘ch do dal‰ího mûsíce

■

moÏnost v˘hodného a snadného pﬁipojení
k internetu

■

navíc si mÛÏete vybrat z nabídky moderních
bez‰ÀÛrov˘ch telefonÛ jiÏ od 999 Kã s DPH

Akãní nabídka trvá od 1. 9. do 30. 11. 2005 a platí
pﬁi uzavﬁení smlouvy s ãasov˘m závazkem na 12 mûsícÛ.

■
■
■

■

pro nenároãné uÏivatele, kteﬁí se chtûjí
pﬁipojit k internetu za v˘hodnou cenu
od 0,24 Kã/min s DPH mimo ‰piãku

■

neomezen˘ vysokorychlostní
Internet Expres
■

pro aktivní uÏivatele, kteﬁí chtûjí b˘t pﬁipojeni
nonstop 24 hodin dennû

akãní cena

■

mnohonásobnû rychlej‰í neÏ vytáãené pﬁipojení

Panasonic KX-TCD210
■

■
■

■

volejte ZDARMA s nov˘mi tarify Telefon Volno
nebo Telefon Volno Plus

■

surfujte pomocí vytáãeného pﬁipojení nebo
to poﬁádnû rozjeìte s vysokorychlostním internetem

■

posílejte SMS z pevné linky za v˘hodnou cenu
(cena za 1 SMS je jiÏ od 1 Kã)

■

jistota stálé mûsíãní ceny bez ohledu na délku pﬁipojení

■

jiÏ od 399 Kã bez DPH mûsíãnû (více informací naleznete
na www.internetexpres.cz)

999 Kã

u‰etﬁíte 400 Kã

■

v˘hody pevné linky

podporuje sluÏby Zobrazení ãísla volajícího a SMS
jmenn˘ telefonní seznam na 100 ãísel
polyfonní vyzvánûní
budík

podporuje sluÏby Zobrazení ãísla volajícího a SMS
hands-free hovor
jmenn˘ telefonní seznam na 200 ãísel
polyfonní vyzvánûní

akãní cena

1399 Kã

u‰etﬁíte 600 Kã

