Καλησπέρα σας,
Έπειτα από την συνάντηση μας σας αποστέλλω την πρόταση μας για τα μέλη σας.
Τα εταιρικά οικονομικά προγράμματα της WIND αποτελούν την πληρέστερη, πιο ευέλικτη πρόταση της αγοράς και
σας παρέχουν τη δυνατότητα να επιλεχθεί η λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του κάθε μέλους,
μεγιστοποιώντας το οικονομικό όφελος για τους ανθρώπους σας.
Πιο αναλυτικά, η πρόταση μας προσφέρει:
Δύο προγράμματα κινητής, ( W Business & Business to all 300) που προσφέρουν έως και 1500 λεπτά ομιλίας
προς όλους, απεριόριστα ενδοεταιρικά (περιλαμβάνει και κλήσεις μεταξύ όλων των μελών που θα επιλέξουν τα
παρακάτω προγράμματα), απεριόριστα σταθερά και δωρεάν Mobile Internet έως και 2GB.
Ένα πρόγραμμα σταθερής, Business Double Play Basic( PSTN ).
Συμπληρωματικές υπηρεσίες (Add –ons) ομιλίας, Internet & μηνυμάτων.
Δύο προγράμματα για γρήγορο Internet στην επιχείρηση, μέσω του 4G δικτύου της WIND (ιδανικά και για την
υποστήριξη και λειτουργία τερματικών POS).
Τα παραπάνω δίνονται με ιδιαίτερα μεγάλες εκπτώσεις στα αρχικά πάγια, αποτελούν ομαδική προσφορά, γι΄ αυτό και
δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε καταστήματα. Αφορούν φορητότητα αριθμών από άλλους παρόχους, νέες αριθμοδοτήσεις
ή μετατροπές από καρτοκινητά Wind & Q. Δεν αφορούν μεταφορές συμβολαίων Wind τα οποία είναι εν ισχύει.
Διευκρινίζουμε πως κάθε μέλος μπορεί να έχει στον λογαριασμό του έως 5 γραμμές κινητής και 2 γραμμές σταθερής.
Η πιστοποίηση του μέλους το οποίο θέλει να επωφεληθεί από την συγκεκριμένη προσφορά μπορεί να γίνεται με την
αναφορά του αρ. μητρώου.
Η επικοινωνία για διευκρινήσεις, για την διαδικασία και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται άμεσα προς
εμάς από τα μέλη που θα ενδιαφερθούν, χωρίς να χρειάζεται κάποια ενδιάμεση επικοινωνία προς εσάς, εκτός και αν
το επιθυμείτε.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την διαδικασία των αιτήσεων είναι αντίγραφο εκκαθαριστικού και αντίγραφο
ταυτότητας του μέλους, όταν πρόκειται για ατομικό ΑΦΜ, αντίγραφο καταστατικού ή έναρξης επιχείρησης, αντίγραφο
ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης, όταν πρόκειται για εταιρικό ΑΦΜ, τα οποία
αποστέλλονται με email στα: terzogloumaria@gmail.com και t.kardakos@yahoo.gr
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων και των παροχών τους.
Οι τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%, τέλη κινητής 12% και τέλη σταθερής 5%.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στη διάθεση σας.
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