Nagyon örülnénk annak, ha egy üveg Coca-Cola áráért megoldódna a sofőr kollégák
kommunikációs problémája!
Hiszen ez a csekély 3-400 forintos befektetés hatalmas segítséget, és biztonságérzetet
ad a volán mögött ülőknek, hogy baj esetén bárkit értesíteni tudnak; és ezért nem kell
sok ezer forintos "roming díjat" kifizetniük. ( megkímélve a családi költségvetést)
Arról nem is beszélve, hogy az adott országban lévő Lebara kártyás munkatársaikkal
korlátlan ideig ingyen beszélhetnek! Tájékoztathatják egymást az utazás során
felmerülő problémákról, akadályokról illetve kellemes eseményekről.
Említettem, hogy nagyon kedvező tarifáért lehet a családot felhívni.
Kérem, tekintse meg az alábbi táblázatot, amely úgy gondolom, önmagáért fog
beszélni:

Mennyi pénzért telefonálhatok külföldről haza?

ország
Németország

vonalas telefon
0,01 euró/perc

mobil szám
0,01 euró/perc

sms
0,15 euró/üzenet

kapcsolási díj
0,15 euró/hívás

Hollandia

kb. 3 Ft.
0,01 euró/perc

kb. 3 Ft.
0,09 euró/perc

kb. 45 Ft.
0,09 euró/üzenet

kb. 45 Ft.
0,09 euró/hívás

Anglia

kb. 3 Ft.
0,01 font/perc

kb. 27 Ft.
0,01 font/perc

kb. 27 Ft.
0,15 font/üzenet

kb. 27 Ft.
nincs kapcsolási
díj

Lengyelország

kb. 4 Ft.
0,09 zlotyi/perc

kb. 4 Ft.
0,39 zlotyi/perc

kb. 58 Ft.
0,29 zlotyi/üzenet

0 Ft.
nincs kapcsolási
díj
0 Ft.
Franciaország

kb. 6 Ft.
0,01 euró/perc

kb.26 Ft.
0,09 euró/perc

kb.19 Ft.
0,15 euró/üzenet

0,15 euró/hívás

kb. 3 Ft.

kb. 27 Ft.

kb. 45 Ft.

kb. 45 Ft.

Dánia

0,01
korona/perc

0,49
korona/perc

1,99 korona/üzenet

nincs kapcsolási
díj
0 Ft.

kb. 80 Ft.
Spanyolország

kb.0,4 Ft.
0,061 euró/perc

kb. 20 Ft.
0,12 euró/perc

0,23 euró/üzenet

0,363 euró/hívás

kb. 18 Ft.

kb. 36 Ft.

kb. 69 Ft.

kb. 109 Ft.

A telefonkártyát nagyon egyszerűen fel lehet tölteni. A feltöltéssel kedvező
internetes adatátvitel is jár.
Személyes találkozásunk során szívesen a rendelkezésükre bocsátok néhány
telefonkártyát, hogy meggyőződhessenek a szolgáltatás minőségéről.

Üdvözlettel:
Újvári Zsolt
A Lebara cég most a hazánkból Nyugat-Európában dolgozókkal szeretné megismertetni
kimagaslóan kedvező szolgáltatásait.
Melyek ezek?
A teljesség igénye nélkül:








a feltöltött kredit összegéért kap egy nemzeti ( német, francia, holland, dán, angol,
spanyol, svájci, lengyel, ausztrál ) "feltöltős SIM kártyát"
a kártyán lévő kredit összege ( ez kb. 60 perces Magyarországra történő hívásra
elegendő) általában 1 euró
a Lebara kártyával rendelkező kollégák ( az adott külföldi országban ) ingyen
telefonálnak egymás között, illetve nagyon olcsón hívják a helyi telefonszámokat is
amennyiben lejárt az egyenleg akkor "szinte minden utcasarkon" lehetőség van annak
feltöltésére ( akár online is)
a feltöltéssel ( 5-10-20 euró ) kedvező internet kapcsolatot illetve bónuszokat is
kapnak
az adott külföldi országból nem kell a hazánkban megszokott horribilis
nagyságrendű roming díjat fizetni.
a megrendelt külföldi kártyákat a budapesti telephelyre kiszállítjuk

Bővebben:

http://www.lebara.com/
A szolgáltatás igénybevételének feltétele:




kártyafüggetlen mobiltelefon készülék ( használt telefon már 3-4000 Ft-ért
vásárolható)
a SIM kártyára feltöltött kredit díj forintban történő kifizetése
a megrendelt kártyákat térítésmentesen kiszállítjuk a telephelyre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Német ország - 1 euró
Francia ország -1 euró
Anglia
-1 angol font
Svájc
- 1 svájci frank
Lengyel ország - 5 zlotyi
Spanyol ország - 1 euró
Dánia
- 10 dán korona
Hollandia
- 1 euró
Ausztrália
- 1 ausztrál dollár



Várom vissza jelzésüket.
Üdvözlettel:
Újvári Zsolt
06-30-849-3019

