NOWOROCZNA OFERTA
ZWIĄZKOWEJ SIECI KOMÓRKOWEJ!!!
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z wdrażaniem związkowej sieci telefonii komórkowej, wspólnie z Polkomtelem przedstawiamy bardzo atrakcyjną noworoczną ofertę, która jest dostępna od 22 stycznia 2015 roku.
Związkowa sieć działa tylko na wybranych telefonach komórkowych, specjalizowanych kartach SIM, z pełnym wykorzystaniem
infrastruktury technicznej Polkomtela.
Mamy nadzieję, że perspektywiczny związkowy plan zakładający, że każdy zarząd wojewódzki będzie posiadać trzy telefony
służbowe, zarząd rejonowy zaś jeden taki telefon, zostanie zrealizowany dzięki tej noworocznej ofercie.
Pragniemy także zapewnić te telefony poszczególnym kołom oraz wszystkim chętnym abonentom, którzy podpiszą umowy
indywidualne.

Nowość!!!

Uruchamiamy program polegający na bezpłatnym indywidualnym przejściu do naszej związkowej sieci każdego dowolnego abonenta sieci komórkowej z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu. Podstawowym warunkiem jest jednak zgłoszenie
do nas chęci dokonania tej zmiany na co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem umowy z dotychczasowym operatorem
krajowej sieci komórkowej.

Poniżej przedstawiamy szczegółową noworoczną ofertę cenową związkowej sieci komórkowej
Miesięczny

Pakiet 15

Pakiet 29

abonament cenowy

(bez wymiany telefonu)

(z wymianą telefonu na nowy)

Abonament

15 zł

Jednorazowa opłata aktywacyjna
Stawka za połączenia krajowe do
sieci Plus oraz krajowych operatorów
stacjonarnych
Stawka za połączenia krajowe
do krajowych operatorów sieci
komórkowych
Opłata miesięczna za
jednosekundowe naliczanie opłat
w kraju (na terytorium RP)
Opłata za wysłanie jednej krajowej
wiadomości SMS do krajowych
operatorów sieci komórkowych
Opłata za wysłanie jednej krajowej
wiadomości MMS do krajowych
operatorów sieci komórkowych
Dodatkowy pakiet internetowy 2 GB
na kartę SIM

29 zł
1 zł
Bezpłatnie

Bezpłatnie

Bezpłatnie

6 gr

15 gr

8 zł

Pakiet oferowanych telefonów przedstawiamy na stronach internetowych: www.zzwp.pl, www.gwir.pl oraz www.vetsarmy.pl/.
Noworoczna oferta jest połączona z indywidualną akcją bonusową oferowaną podczas zawierania umowy. Generalnie bonusy
dotyczą wydawnictw oraz gadżetów związkowych.

Gorąco zapraszamy wszystkich naszych członków oraz sympatyków Związku do włączenia się do tego przedsięwzięcia!!!
Pełnomocnikiem Spółki Vets&Army ds. cyfryzacji jest
kol. Miłosz Biały tel. 727 008 004, e-mail: bialymi7@gmail.com

