Δ/ΝΣΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2 Ν. ΦΑΛΗΡΟ
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ΤΗΛ: 2104817737 - ΤΗΛ&ΦΑΞ: 2104812773
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20/6/2017
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί με τις εγκάρδιες ευχές μας για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, σας
ενημερώνουμε για τη νέα προσφορά φορητού ίντερνετ που συνοδεύεται από τάμπλετ σε ειδικές τιμές, η
εντελώς δωρεάν .

Όλοι οι εργαζόμενοι που είναι μέλη του Συνεταιρισμού μας μπορούν να εξοφλήσουν τη διαφορά της
τιμής του κάθε τάμπλετ σε 6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με παρακράτηση από τη μισθοδοσία τους σε 6 μηνιαίες
δόσεις.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των δόσεων ή και αιτήματα σύνδεσης στο τηλέφωνο 2104817737.
κος Γιάννης Βαμβακούλας.
Επίσης αίτημα σύνδεσης μπορούμε να κάνουμε και στο τηλέφωνο 2106614410 ζητώντας την προσφορά
ασύρματου ίντερνετ - τάμπλετ του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΣΤΑ.ΣΥ, και συμπληρώνουμε την
αντίστοιχη φόρμα αίτησης του Συνεταιρισμού μας που μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα μας
www prosypro.gr .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. Κωνσταντόπουλος

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η. Πλώτας

ΔΗΛΩΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΦΩΝΙΑ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμζνοσ/η ………………………………………………………………………του ………………………………………..
με ΑΔΣ…………………Ημ ζκδοςησ………………….ΑΦΜ……………….………..ΔΟΤ………………..………Ημ Γζννηςησ……………..
Σόποσ Γζννηςησ………………………….Κινητό τηλ…………………………………………………..….ταθερό τηλ…………………………
Εmail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ KAΘΩ ΚΑΙ ΣΟ ΕMAIL για την ορθή εκτζλεςη τησ αίτηςησ


Αριθμοί ςυνδζςεων που θζλω να μεταφζρω ςτο πρόγραμμα και είναι :
ΤΜΒΟΛΑΙΟ

ΚΑΡΣΟΚΙΝΗΣΟ

ε ποιο δίκτυο είναι τώρα:……………………………..

Αριθμόσ ςφνδεςησ προσ μεταφορά …………………………………………………………………….


Αίτηςη για νζα ςφνδεςη με νζο αριθμό

Επιθυμητό Πρόγραμμα Χρήςησ ςτη Vodafone :………………………………………………
1. My Business 1 από 22.5€ (5.4€) χωρίσ επιδότηςη ςυςκευήσ
2. My Business 2 από 33.5€ (9.38€) χωρίσ επιδότηςη ςυςκευήσ
3. My Business 3 από 44 € (16.72€) με επιδότηςη ςυςκευήσ 100€
4. My Business 4 από 55 € (25.85€) με επιδότηςη ςυςκευήσ 156€
5. My Business Red 1 New από 75.5€ (29.44€) με επιδότηςη ςυςκευήσ 205€
ΣΤΠΟ ΕΠΙΘΤΜΗΣΗ ΤΚΕΤΗ: …………………………………………………………………...
Επιλογή επιπλζον internet μζςω τησ υπηρεςίασ Internet 4 Sharing 5GB από 22.8€ μόνο με 2 €
Επιλογή επιπλζον 150 sms μόνο με 1€
ε όλεσ τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
Για την κινητή τηλεφωνία ιςχφει τζλοσ ςυνδρομητϊν κινητήσ τηλεφωνίασ αναλόγωσ του φψοσ του μηνιαίου λογαριαςμοφ. Μζχρι και 50 ευρϊ 12%, Από 50,01 μζχρι και 100 ευρϊ
15% Από 100,01 μζχρι και 150 ευρϊ 18%, Από 150,01 ευρϊ και άνω 20%.

Επιλογή ςφνδεςησ Vodafone Mobile Broadband 30GB με ειδικό πάγιο 8,9 € επιλογή 1 ή 2
Επιλογή ςφνδεςησ Vodafone Mobile Broadband 10GB με ειδικό πάγιο 9,6 € επιλογή 3
ΕΠΙΘΤΜΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ: (Παρακαλϊ επιλζξτε ζνα από τα παρακάτω ςφμφωνα με την προςφορά)
1) Usb Stick 4G
2) Vodafone Hotspot 4G
3) Tablet Tab mini 7/3G

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚAIOΛΟΓΗΣΙΚΑ: Φόρμα δήλωςησ ςτοιχείων ,Σαυτότητα ,Αποδεικτικό αφμ( Εκκαθαριςτικό ,
ΔΕΚΟ),Λογαριαςμό κινητοφ(εφόςον πρόκειται για μεταφορά ςυμβολαίου από άλλο δίκτυο)
Διεφθυνςη που επιθυμώ να μου αποςτζλλονται οι λογαριαςμοί:
Οδόσ……………………………………………..Αριθμόσ…………………………....
Περιοχή……………………………….Σ.Κ……………………………………………
ΚΣΙΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ςτο οποίο θα μου αποςταλοφν οι κάρτεσ SIM:
Οδόσ …………………………………………..Αριθμόσ……………………………..
Περιοχή ……………………………...Σ.Κ.…………………………………………..

Ημερ/νία........./..……../..……..

ΤΠΟΓΡΑΦΗ

Αποςτολή αιτημάτων με φαξ ςτο αριθμό 2106614410 ή ηλεκτρονικά (με ςκαναριςμζνο υπογεγραμμζνο το
ζντυπο) ςτο info@slvnet.gr

