Získajte pre Váš biznis skvelého partnera
Užívajte si výhody, ktoré Vám program O2 Partner Špeciál prináša:
•
•
•
•
•
•
•

žiadny povinný mesačný poplatok,
volania za jednotnú cenu len 0,13 € (3,92 Sk)/min.,
SMS za jednotnú cenu 0,06 € (1,81 Sk),
rovnaké ceny kedykoľvek na účastnícke čísla do všetkých sietí v rámci Slovenska a do Česka,
volania po 3. minúte v sieti O2 Slovensko úplne zadarmo
(pri aktivovaných Extra balíčkoch O2 Partner 150 platí po prevolaní minút z balíčka),
sekundová tarifikácia od prvej sekundy,
pohodlná platba na faktúru.
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Špeciálne Extra balíčky k programu O2 Partner Špeciál
Podmienky
aktivácie

Extra balíček

Cena

Výhoda

O2 Partner Špeciál – 150 minút
(150 minút do všetkých sietí v SR a do ČR)

15 €
(451,89 Sk)

Na všetky účastnícke čísla
v rámci Slovenska a do
Česka voláte iba za 0,10 Є
(3,01 Sk)/min.

Minimálne 3 SIM karty
s aktivovaným programom
služieb O2 Partner Špeciál

O2 Partner Špeciál
– Data Neobmedzene

6€
(180,76 Sk)

Mobilný internet bez
obmedzení v sieti
O2 Slovensko

Stačí zatelefonovať na
nonstop Zákaznícku
linku 940 v rámci siete
O2 Slovensko

Extra balíček O2 Partner Špeciál – 150 minút
•
•
•
•
•
•

Vyhovuje Vašim potrebám pri častých volaniach na účastnícke čísla do všetkých sietí v rámci Slovenska a do Česka.
V rámci mesačného poplatku 15 € (451,89 Sk) máte zahrnutých 150 minút do všetkých sietí v SR a do ČR.
Extra balíček môžete využívať počas celého zúčtovacieho obdobia. V ďalšom zúčtovacom období  sa automaticky obnoví,
pričom nevyužité jednotky nie je možné preniesť do ďalšieho zúčtovacieho obdobia.
Extra balíček si môžete počas jedného zúčtovacieho obdobia viacnásobne aktivovať podľa Vašej potreby.
Prostredníctvom služby „Kontrola spotreby“ sa dostanete k informáciám o prevolaných minútach.
Aktivované balíčky sú súčasť Vašej faktúry.

Extra balíček O2 Partner Špeciál – Data Neobmedzene
•
•
•

Mobilný internet bez obmedzení.
Využitie v rámci vlastnej siete O2 Slovensko.
Pri aktivácii balíčka sú zablokované dátové prenosy a multimediálne správy MMS v sieti národného roamingu T-Mobile
Slovensko. Hlasové služby, textové správy SMS a dátové prenosy v medzinárodnom roamingu sú aj naďalej k dispozícii.

Kontaktujte nás a aktivujte si O2 Partner Špeciál ešte dnes.
SWAN, a. s.
Borská 6
841 04 Bratislava
Tel.: 0650 123 456
E-mail: mobile@swan.sk

