Προσφορά Vodafone

Νέα κεντρική συμφωνία του Ιατρικού Συλλόγου
Πειραιά με την Vodafone
Με τη νέα κεντρική συμφωνία του ΙΣΠ με την Vodafone καλύπτουμε την ανάγκη όλων των μελών μας για
ομιλία και χρήση Internet εξασφαλίζοντας προνομιακές χρεώσεις σε συμβόλαια κινητής, σταθερής και
Internet με :
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Ανταγωνιστικές τιμές ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τελών τηλεφωνίας)
Σταθερή τηλεφωνία , τουλάχιστον 25% φθηνότερα της αγοράς
Κινητή τηλεφωνία, τουλάχιστον 60% φθηνότερα της αγοράς
Δωρεάν τέλη ενεργοποίησης και καμία επιπλέον χρέωση
Άμεση φορητότητα γραμμής χωρίς τη δυνατότητα επιδότησης
Άμεση τεχνική υποστήριξη και Εξυπηρέτηση πελατών
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Παροχές πακέτων κινητής



Επαγγελματικά Προγράμματα Vodafone My Business
Πρόγραμμα Χρήσης

My Business 2

My Business 4

39,21 €

64,40 €

17,60€

21,40€

Για κλήσεις προς εθνικά κινητά

300΄

1000΄

Για κλήσεις προς εθνικά σταθερά

1500΄

1500΄

Απεριόριστος

Απεριόριστος

250 MB

900 MB

Δωρεάν

Δωρεάν

1 κάρτα SIM Δωρεάν

1 κάρτα SIM Δωρεάν

Χρόνος ομιλίας

Μηνιαίο Πάγιο

*

Για ενδοεταιρικές κλήσεις προς κινητά και σταθερά7

Eπιπλέον
υπηρεσία

Mobile Internet
Χρήση του προγράμματος κατά την περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Internet 4Sharing

*Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12%. Το μηνιαίο πάγιο κάθε προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο
τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12%/ 50,01-100€ 15%/ 100,01 /150€ 18%/ 150,01€ και άνω 20%)

*10% επιπλέον έκπτωση στην κινητή με την προσθήκη σταθερού
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Προγράμματα Vodafone My Business RED

Πρόγραμμα Χρήσης

My Business RED 1
90,85 €

Μηνιαίο Πάγιο

*

My Business RED 2
137,45 €

46,50€

Για κλήσεις προς εθνικά κινητά

1.500’

3.000'

Για κλήσεις προς εθνικά σταθερά

1.500’

1.500'

Απεριόριστος

Απεριόριστος

100’ προς σταθερά & 30’ προς
κινητά

200’ προς σταθερά & 60’ προς
κινητά

1.500

1.500

2GB

5GB

Δωρεάν

Δωρεάν

1 κάρτα SIM
Δωρεάν

1 κάρτα SIM
Δωρεάν

Τυχαία καταστροφή

Τυχαία καταστροφή

Vodafone Secure Net

Δωρεάν

Δωρεάν

Vodafone My Transfer

Δωρεάν

Δωρεάν

Χρόνος ομιλίας

25,50€

Για ενδοεταιρικές κλήσεις προς
κινητά & σταθερά7
Για διεθνείς κλήσεις προς σταθερά &
κινητά5

SMS προς όλα τα δίκτυα
Mobile Internet
Χρήση του προγράμματος κατά την
περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Internet 4Sharing
Προστασία συσκευής

*Σε όλα τα μηνιαία πάγια συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και το αντίστοιχο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Τα προγράμματα My Business RED 1 & 2 σ
τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 15%, το My Business RED 3 συμπεριλαμβάνει τέλος κινητής 18% και το My Business RED 4 τέλος κινητής 20%. Το μην
προγράμματος επιβαρύνεται με υψηλότερο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας εάν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: γι α μέχρι 50€ 12%/
100,01 /150€ 18%/ 150,01€ και άνω 20%) ανέλθει σε κλίμακα στην οποία εφαρμόζεται το υψηλότερο τέλος.

*10% επιπλέον έκπτωση στην κινητή με την προσθήκη σταθερού
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Έλεγχος Κόστους για Επαγγελματίες
Πρώτη η Vodafone δίνει σε όλους τους συνδρομητές, δωρεάν τον έλεγχο χρήσης από το Smartphone, το tablet ή το PC, για να έχετε τον
απόλυτο έλεγχο του τι πληρώνετε.
Κατεβάστε την εφαρμογή My Vodafone app από το Android Smartphone ή iPhone ή μπείτε στο Vodafone.gr/myaccount και δοκιμάστε τις
δυνατότητες της νέας υπηρεσίας, Vodafone Έλεγχος Χρήσης

My Vodafone app

•
•
•
•
•

Είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά
Σε αυτή την έκδοση της εφαρμογής του My Vodafone, δεν υποστηρίζεται η πρόσβαση στο My Account καθώς επίσης και ο έλεγχος
χρήσης μέσω WiFi.
Κάθε επαγγελματίας έχει πρόσβαση μόνο στο δικό του πρόγραμμα χρήσης μέσω της εφαρμογής My Vodafone
Κάθε επαγγελματίας για να δει την χρήση όλων των προγραμμάτων χρήσης του θα πρέπει να μπει στο My Account του Vodafone.gr
Δεν υποστηρίζονται συνδέσεις Vodafone Mobile Broadband & KartoInternet

Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών (1399)
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Παροχές πακέτων σταθερής

Προσφορές Σταθερής One Net Office
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ και φόρος σταθερής 5%

Vodafone One Net Office

€29.60/μήνα (STD version)

@
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VDSL 50/5 Mbps

4G Back-up

PBX &IP phone

€33/μήνα

€32/μήνα

€32/μήνα

One Net Office STD+ 2 από τα παραπάνω

€35 /μήνα

One Net Office STD+ 3 από τα παραπάνω

€37 /μήνα
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Προσφορές Σταθερής One Net Office
Vodafone One Net Office Παροχές
• ISDN/ PSTN
• Δυνατότητα Δημιουργίας νέου τηλεφωνικού κέντρου
• 400’ προς Εθνικά Κινητά
• Απεριόριστος Χρόνος προς Σταθερά
• Απεριόριστος Χρόνος προς Ενδοεταιρικά
• Απεριόριστο Internet
• Δωρεάν οι λειτουργίες σύγκλισης τελικού χρήστη
• Δωρεάν mail & hosting υπηρεσία
• Δωρεάν Mobile App για ρυθμίσεις Τ/Κ & σύγκλισης

*Όλα τα μέλη του Project μιλούν μεταξύ τους δωρεάν
*Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για όλες τις ενεργοποιήσεις (φορητότητες και νέες ενεργοποιήσεις)
* Σε φορητότητες Wind & Νεες ενεργοποιήσεις τα τέλη ενεργοποίησης είναι εντελώς δωρεάν.
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Προσφορές Σταθερής Vodafone One Net Business
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ και φόρος σταθερής 5%

Vodafone One Net Business

€41.30/μήνα (STD version)

@
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VDSL 50/5 Mbps

4G Back-up

PBX &IP phone

€44.70/μήνα

€43.70/μήνα

€43.70/μήνα

One Net Office STD+ 2 από τα παραπάνω

€46.7 /μήνα

One Net Office STD+ 3 από τα παραπάνω

€48.7 /μήνα
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Προσφορές Σταθερής One Net Business
Vodafone One Net Business
• >΄4κανάλια
• Δυνατότητα Δημιουργίας νέου τηλεφωνικού κέντρου
• 400’ προς Εθνικά Κινητά

• Απεριόριστος Χρόνος προς Σταθερά
• Απεριόριστος Χρόνος προς Ενδοεταιρικά
• Απεριόριστο Internet
• Δωρεάν οι λειτουργίες σύγκλισης τελικού χρήστη
• Δωρεάν mail & hosting υπηρεσία
• Δωρεάν Mobile App για ρυθμίσεις Τ/Κ & σύγκλισης

*Όλα τα μέλη του Project μιλούν μεταξύ τους δωρεάν
*Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για όλες τις ενεργοποιήσεις (φορητότητες και νέες ενεργοποιήσεις)
* Σε φορητότητες Wind & Νεες ενεργοποιήσεις τα τέλη ενεργοποίησης είναι εντελώς δωρεάν.
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Διευκρινίσεις








Η διάρκεια των συμβολαίων είναι 24μηνη
Οι τιμές των πακέτων είναι τελικές. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%, Φόρος Σταθερής Τηλεφωνίας
5% και φόρος κινητής τηλεφωνίας 12% (λογαριασμός 50€)
Η προσφορά ισχύει για νέες συνδέσεις και φορητότητες
Ισχύει για 5 συνδέσεις ανά ΑΦΜ
Ισχύει μόνο για τα μέλη του Συλλόγου
Όλα τα μέλη που θα ενταχθούν στα συγκεκριμένα προγράμματα θα μιλούν δωρεάν μεταξύ τους σε
κινητή και σταθερή (αν την επιλέξουν)
H συγκεκριμένη προσφορά, παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη
Vodafone και όχι από τα καταστήματά ή κάποιο άλλο σημείο πώλησης της Vodafone

Στοιχεία επικοινωνίας προγράμματος :
Παπαματθαίου Γιάννης
Office:2104640488-2109927800
Fax: 2104644431-2109925220
Mob: 6946034666
Mail:Ioannis.Papamathaiou@vfshop.gr

*Στο Vodafone.gr υπάρχουν όλες οι πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να συνδυαστούν με τα παρεχόμενα προγράμματα χρήσης
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Ευχαριστούμε
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