VOIP- Tania Telefonia Internetowa

Niniejsza oferta jest promocją związaną z
dostarczaniem
faktury
VAT
w
formie
elektronicznej na konto e-mail. W przypadku
braku zgody na dostarczanie dokumentu w
formie e-mail kwota każdej usługi jest
powiększana o 9 zł.
VOIP-METRO
Cechy wyróżniające na rynku naszą ofertę to:











Własny numer telefoniczny w strefie 32
Rozmowy lokalne od 9 groszy brutto,
międzymiastowe 9 groszy brutto, a sieci
komórkowe w Polsce 39 groszy brutto
Umowa na czas nieokreślony
Naliczanie sekundowe
Rozmowy w sieci macierzystej w całym
kraju zawsze za darmo
Rozmowy wykonujesz z normalnego
telefonu, do którego już wszyscy zdążyli się
przyzwyczaić
W niektórych lokalizacjach konieczne może
być posiadanie własnego urządzenia do
telefonii VOIP typu SIP (urządzenie lub
telefon VOIP można zakupić u nas)

Cennik Usług Telefonicznych VoIP
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GROneT Sp.z o.o.
Obowiązuje od 01.12.2009 r.
Opłaty za wszystkie połączenia naliczane są
co 1s od pierwszej sekundy połączenia
Połączenia krajowe
Opłata za 1 minutę
Rodzaj
Okres połączenia (PLN)
połączenia
Netto
Brutto
Połączenia
całą darmowe darmowe
pomiędzy
dobę
użytkownikami
sieci METRO
Stacjonarne
całą
0,07
0,09
(lokalne i
dobę
międzymiastowe)
Komórkowe
całą
0,32
0,39
(Orange, Era,
dobę
Plus)
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Połączenia międzynarodowe
Opłata za 1
minutę
połączenia
Rodzaj połączenia
(PLN)
Netto Brutto
Strefa 1 – z
0,24 0,29
telefonamistacjonarnymi
Strefa 1 – z telefonami 1,55 1,90
komórkowymi
Strefa 2 – z
4,02 4,90
telefonamistacjonarnymi
Strefa 2 – z telefonami 4,02 4,90
komórkowymi
Telefonia satelitarna
4,84 5,90
Strefa 1
Unia Europejska, Kanada, USA
Strefa 2
Reszta Świata
Opłaty instalacyjne
» Umowa na czas nieokreślony: 9,90 zł
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Opłaty
MIESIĘC KWARTA PÓŁROC ROCZN
2 LATA
ZNIE
LNIE
ZNIE
IE
nett brutt nett brutt nett brutt net brut net brut
o
o
o
o
o
o
to to to to
4,96 6,10 FAX-2-MAIL
Usługa FAX-2-MAIL (czytaj faxtumail) w
tłumaczeniu
z
angielskiego
oznacza
dosłownie fax do e-mail czyli konwersję
usługi faksowania do e-mail. Dzięki wykupieniu
tej usługi mamy możliwość utworzenia faxu o
normalnym numerze stacjonarnym ze strefy
numeracyjnej 32, który będzie każdy przesłany
dokument przesyłał na podane konto e-mail.
Bez papieru, bez urządzenia, ale za to z
dostępem na całym świecie niewarygodnie
wygodny i funkcjonalny fax XXI w. Podaj na
wizytówce swój nowy numer faxu i odbieraj emaile w dowolnym miejscu!
Opłaty instalacyjne
» Umowa na czas nieokreślony: 9,99 zł
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Opłaty
MIESIĘC KWARTA PÓŁROC ROCZN
2 LATA
ZNIE
LNIE
ZNIE
IE
nett brutt nett brutt nett brutt net bru net bru
o
o
o
o
o
o
to tto to tto
4,00 4,92 -
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