Specjalna oferta
dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów
Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowo atrakcyjną ofertę na
usługi telekomunikacyjne.
Podstawowe cechy oferty:
miesięczna opłata już od 7 zł (8,61 zł z VAT), przy umowie na 12 miesięcy.
Dostępne są również pakiety kwotowe 10, 20, 30 i 50 zł zgodnie z poniższą tabelą:
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abonament

pakiet kwotowy

Wszystkie połączenia w Plusie są bezpłatne!
Najtańsza na rynku opłata aktywacyjna 1 zł (1,23 zł z VAT).
Bardzo tanie połączenia przy niskich abonamentach. Połączenia do wszystkich sieci już
za 0,15 zł (0,18 zł z VAT) – również do Play i Polsatu Cyfrowego.
W taryfach zamiast abonamentu funkcjonuje Pakiet Kwotowy, który można w całości
przeznaczyć na połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y, przesyłanie danych i faksów, usługi
dodatkowe, połączenia międzynarodowe i roaming. Ponadto Pakiet Kwotowy można
wykorzystać przez 6 kolejnych cykli rozliczeniowych co gwarantuje, że nie przepadnie
ani grosz!
Możliwość wyboru spośród kilkudziesięciu modeli aparatów telefonicznych w bardzo
atrakcyjnych cenach już od 1 zł (1,23 zł z VAT). Cena konkretnego modelu telefonu
uzależniona będzie od jego ceny detalicznej oraz wysokości wybranego planu
taryfowego.
Okres umowy dopasowany jest do potrzeb danego użytkownika i wynosi 12 miesięcy
(bez telefonu) lub 24 miesiące (zakup telefonu).
Istnieje możliwość swobodnego korzystania z dostępu do Internetu w telefonie
wykupując odpowiedni pakiet. 1 GB danych już od 6 zł (7,38 zł z VAT).
Bardzo atrakcyjne pakiety SMS 100 sztuk i 500 sztuk.
Zamówiony sprzęt dostarczamy bezpłatnie pod wskazany adres.
Promocyjne warunki dotyczą kupna nowych aktywacji, konwersji z Simplus (Plus na Kartę) lub
przedłużenia kontraktu w Plusie.
Zachęcamy również do skorzystania z promocji Internet Mobilny, w której kupić można m.in.
modem, tablet lub laptop z dostępem do Internetu.

Więcej szczegółów jest dostępnych pod specjalnymi numerami telefonów,
dostępnymi od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

885-201-205 i 885-201-206*
*Opłata zgodna z
posiadanym planem
taryfowym

