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Nabídka telefonů Šlágr Mobil platná od 1. 7. 2016
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %)

Nokia 108 Dual SIM
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Malý praktický telefon s barevným displejem
Na jedno nabití vydrží několik dnů
Jednoduché ovládání
V tomto telefonu můžete mít dvě telefonní čísla současně
Telefon má v sobě fotoaparát
Bluetooth pro spojení s dalšími zařízeními
Rádio, Kalendář, Budík, Svítilna

BARVY
Černá, bílá

1077 Kč vč. DPH, poštovného, balného a SIM karty

Aligator A680 Senior
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Snadno ovladatelný s přehledným velkým displejem
Velká tlačítka
Na jedno nabití vydrží několik dnů
SOS tlačítko
Telefon má v sobě fotoaparát
Bluetooth pro spojení s dalšími zařízeními
Rádio, kalendář, budík, svítilna

BARVY
Černá, červená

1677 Kč vč. DPH, poštovného, balného a SIM karty
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Nabídka telefonů Šlágr Mobil platná od 1. 7. 2016
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %)

Šlágr speciální nastavení telefonu
U každého telefonu jsou nastaveny předvolby klávesnice (po stisknutí tlačítka bude zákazník spojen
na speciální Šlágr služby).

Klávesa

Služba

Tlačítko 3
Tlačítko 5
Tlačítko 9

Hitparáda Šlágr TV
Šlágr Rádio
Zákaznická linka Šlágr Mobil

+ Největší hity Šlágr TV
V každém telefonu je nahráno 12 největších hitů Šlágr TV. Tyto písničky je možné nastavit jako vyzvánění.

+ Tapeta Šlágr Mobil
Každý telefon má na displeji nastaven obrázek s logem Šlágr Mobil (obrázek je
možné změnit).

+ Telefon připravený k používání
1. V telefonu je vložena SIM karta s odblokovaným heslem.
2. Heslo (PIN) je možné kdykoliv v telefonu aktivovat.
3. Při převzetí telefonu od přepravní společnosti je služba zpravidla aktivována do třech pracovních
dnů nebo postačí zavolat na naši zákaznickou linku číslo 848 111 112 (Po - Pá 8:00 – 16:00)
a službu aktivovat (nahlásit, že je telefon doručen).
4. Po aktivaci začne telefon do několika minut fungovat.
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