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Kedves  Hám László  Elnök Úr ! 

 
Ezúton szeretnék a Vámos  Települések  részére  egy  tájékoztató  ajánlatban   egy  

nagyon  kedvezményes  lehetőséget  felajánlani .  

Cégünk   az Ügyfelei  részére    minden  eszközt  egy  kedvezményes  alapdíj  

keretében  biztosít . Erről  szeretném  Önt  tájékoztatni  egy   

IP  ajánlatban. 

 Az  On  Line System  Kft. 100%-ban  magyar  tulajdonú  Cég  és  

Magyarország  területén  szolgáltat 2004 óta . 

 

 

 

 Cégünk biztosítja a teljes Berendezés igényt. És a teljes átállás Ügyintézését !  

Részletes ajánlatunkat a következő oldalakon olvashatja! 

 

Remélem, hogy ajánlatunkat a részletek ismeretében kedvezőnek találják és 

megtisztelnek bennünket azzal a bizalommal, melyet számunkra ajánlatunk 

elfogadása és szolgáltatásaink hosszú távú igénybevétele jelent. 

                                                         Üdvözlettel: 

  Satáné Benei Mária 

                                                                    Kiemelt  Ügyfélmenedzser 

  On Line System Kft. 

  +36 30 576 0564 

  satane@intellicom.hu 

Budapest, 2012.  Szeptember 12. 
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Válassza az Intellicom megoldását! 

A cégünk  arra  törekszik,  hogy  Ügyfelei  részére a   korszerűsítés  

mennél  több  megtakarítást  eredményezzen. 

Szolgáltatásaink  révén  sokféle kedvező  lehetőséget  tudunk  

nyújtani az Internet  telefon  rendszer segítségével. 

  
Kérem Tiszteljen meg figyelmével és tekintse át tájékoztató információmat. 
 
A Magyar  Távközlési  piacon sokan sokféle költségcsökkentő megoldást ajánlanak, 
1Ft-2Ft-al csökkentve a beszéd tarifákat. 
  
A piacon csak kevés az a Távközlési szolgáltató aki valódi megoldást kínál. 
  
Az On Line System Kft. egy egységes mindenre kiterjedő távközlési megtakarítást biztosít. 
IP alapú rendszere révén. 
  100%-ban  Magyar tulajdonú , a Magyar piacon az egyik legjobb és 
legkorszerűbb  IP szolgáltatást nyújtó Cég. 
  
  Minden feltételt biztosít az IP lehetőséghez. 

• Biztosítja az Internetet  T-Com területen. Az  Invitel  Területén  segíti  Ügyfeleit  a  
legolcsóbb  és  legjobb  Internet  megkötésében.  

• Biztosítja  az eszközöket.  
• Biztosítja a teljes átállás ügyintézését. 

1. Olcsó beszéd tarifák minden belföldi és nemzetközi irányba  
2. A tetemes vonali költségek megtakaríthatóak.  
3. Minden telefonszáma megmarad. Ingyenes számhordozás.  
4. Részletes számla ingyenesen havonta.  
5. Korszerű Intellifax  lehetőség. 
6. Nincsenek fölösleges csomag díjak.  
7. Nincs kapcsolási díj.  
8. A Hivatal teljes belső forgalma, a számok egymásközti hívása ingyenes.  
9. A Hivatal és Intézményei közötti hívások ingyenesek.  
10. A rendszerre csatlakozó más Polgármesteri hivatalok és Önkormányzatok 

hívása  ingyenes az IP rendszeren ! 

Mind ez a komplett megoldás havonta  akár  40%-s  megtakarítást is eredményezhet.. 
Mindehhez  befektetés nem szükséges, Egy  kedvező  alapdíj  keretében  biztosítjuk  az  
eszközöket  és  a  fenntartást. 
Egy  telefon  szám  alapdíja  nettó  1990  Ft/hó.. 
Tiszta, átlátható ajánlat, ahol számszerűen is látható a megtakarítás nagysága. 
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 Megtakarítási Táblázat az IP-én  .Ez  egy  Polgármesteri  Hivatal  és  Intézményei  
megtakarítása.

 
 
A  táblázaton  látható  a  Hivatal nettó 110.646 Ft számlája az IP 

rendszerünkön  nettó  81.773  Ft-ra  csökken 

Az  egymás  közötti  ingyenes  beszélgetéssel  elérik  a  havi  30% 

megtakarítást  is. 
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A  Vámos  Települések  Viszonylatában. 

 

Az  IP  a következő  lehetőségeket  fogja  nyujtani. 
Az IP-re  kapcsolódó  Hivatalok  ingyenesen  beszélhetnek  egymás  között. 

Plussz  lehetőség. Mivel  a  Hivatalok  Intézményei  is  IP-re  kapcsolódnak,  így 

a  Vámos  települések  Intézményei  is  ingyenesen  beszélhetnek  egymással. 

Ez  a  kapcsolatok  további  szélesítését  eredményezi  majd. 

Tapasztalataikat megoszthatják és  segíthetik  egymást  a  jó megoldások  

megtalálásában. 

 

Azokon  a  Településeken  ,  ahol  a  Hivatal  a  mi  rendszerünkön  van  a  

kedvezményeket  kiszélesítjük  a  település  Cégeire  és  Vállalkozásaira is. 

Ennek  eredményeként  a  Vámos  Települések Cégei és  Vállalkozásai  is  

ingyenesen  kommunikálhatnak  egymással. Távoli  telephelyeket  nyithatnak 

egymásnál.Ez  már  valóban  mérhetően  kiszélesíti a  települések kapcsolatait,  

ami  akár  munkahelyek  bővüléséhez  is  vezethet. 

Egyszóval  egyértelmű  Piac  növelő hatása  van a  közös  rendszerre  való  

kapcsolódásnak . 

Szeretnénk  kedvezményeket  biztosítani  a  Külföldön  lévő  Vámos  

Települések  felé  is. Az  IP-én  kiemelt  kedvezményes  nemzetközi  hívás  

lehetőséget  biztosítunk az IP-re kapcsolódó  Magyar  Vámos Településeknek  az  

adott Ország  irányban. 

Így kedvezőbb  tarifákkal  hívhatják a külföldi  testvér Vámos  Településeket  az 

IP-én. 

Az alacsony  alapdíjak  mellett olcsó  tarifákat biztosítunk   nem csak  belföldi,  de 
nemzetközi  irányokban  is . 
Az  IP-n  nincsen  kapcsolási díj, nincsenek fölösleges  csomag  díjak. Nincsenek  előre  
kifizetett  lebeszélhetőségek,  így  alkalmas a beszéd  számla  csökkentésére. 
Annyit  fizet  amennyit  beszél . 
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Minden  telefonszáma  változatlanul  megmarad. És  minden  meglévő  telefonja  és  
eszközei  is  változatlan  megmaradnak 
A  teljes  Ügyintézést  mi  bonyolítjuk  ! 
Az  átállás szünetmentes  és  sem  beszéd,  sem  Internet  kieséssel  nem  jár  
 
A  jelenlegi  készülékeit  megtartva  csatlakozhat  IP-re. 
A  szükséges  eszközöket  mi  biztosítjuk.  A  hangcsatorna  díja  nem  csak  az  
eszközök  bérletét  fedezi,  hanem  a  teljes  fenntartást  is  biztosítja. 
Az  eszközök  egyszeri  telepítési költsége  nettó 0 Ft. 
Ezzel  is  igyekszünk  a Települések  és  Intézményei  kedvezményét  növelni. 
 
A  megtakarítás  mellett  korszerűsítésben  is  az  Ügyfeleink  segítségére  vagyunk. 
Azok  az Ügyfelek, akik  szeretnék  rendszerüket  korszerűsíteni  a  
megtakarításaikból,  azoknak  biztosítjuk  az  új  eszközöket  is. 
Korszerű Intellifax  lehetőséget  biztosítunk. 
 

Intellifax  ajánlatunk. 
 
Ez  egy  kedvező  és  rendkívüli  olcsó  fax  Üzemeltetési  megoldás. 
Nem  kell  hozzá  fax  készülék,  papír,  tinta  stb. 
Mi  biztosítunk  egy  ingyenes  fax  számot  hozzá ,  ha  szükséges, 
de  a  meglévő  fax  száma  is  alkalmas. 
A  szolgáltatásnak  két  változatát  lehet  igényelni: 
 

1. csak  fogadás  aminek  a havi  díja:  nettó 1500 Ft /hó 
2. küldés-Fogadás   havi díja: netó 1990 Ft /hó  

 
Bármilyen  fax  számra  lehet  küldeni  és  fogadni  faxokat. 
Míg  a  hagyományos  Fax  készülékről  csak  egy  helyen  lehet  faxolni 
az  Intellifax  szolgáltatás  segítségével  több  számítógép  is  bekapcsolható  a  
fax  szolgáltatásba. 
Rendszerezhető, csak akkor  nyomtatja  ki  ha szükséges, 
Átlátható  PDF. Formátumban  érkeznek  a faxok. 
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DÍJAK ÉS TARIFÁK  A VOIPON  . 
 
A szolgáltatás percdíjakból és csatornánkénti havi díjakból áll. A percdíjakat a mellékelt 

táblázat tartalmazza. Az előzetes egyeztetés alapján a Felhasználó speciális díjszabást élvez a 

következő irányokba: 

Helyi hívások: 3,80 Ft/perc 

Távolsági hívások: 6,80 Ft/perc 

Mobil Irányok: 28,00 Ft/perc 
 

A VONALANKÉNTI HAVI DÍJAK: 
 

Hűségidő Belépési díj (egyszeri) Csatornadíj/hó/csatorna 
   

24 hónap 0 Ft 1990 Ft 
 
A csatornánkénti havi díj tartalmazza – az eszköz bérleti díj mellett – a hívásokhoz szükséges 
eszközök teljes távközlési távfelügyeletét és távhiba elhárítását is.   
 
  
A számhordozási folyamat további költségekkel nem jár. A megvalósítás után a jelenlegi 

előfizetési díjak megszűnnek . 

 

EGYÉB FELTÉTELEK 

Az az IP telefóniához szükséges, hogy a telephely rendelkezzen egy szélessávú internet 

kapcsolattal, amelynek feltöltési sebessége legalább 19 vagy 37 Kb/s/cs. Az árajánlat nem 

tartalmazza a riasztó-berendezés és/vagy az alközpont-programozásával kapcsolatosan 

felmerülő esetleges költségeket, illetve a helyi hálózattól függően szükség lehet kábelezési 

munkára is, melyre igény szerint harmadik féltől kérünk be ajánlatot. Az ajánlat elfogadásával 

az ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti munkák valamelyikére műszaki kollégánk helyszíni 

felmérése alapján szükség lehet, és hogy ezen munkák költségét ügyfél viseli. 

Kedvezményes Internet ajánlatunk:   

  5 Mbit/s csupasz ADSL internet: 6.120 Ft/hó 

 10 Mbit/s csupasz ADSL internet: 8.280 Ft/hó 

 15 Mbit/s csupasz ADSL internet: 9.600 Ft/hó 

 Számhordozás: Ingyenes 

 Adsl Modem nettó 5.500 Ft 
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SZOLGÁLTATÁS LÉTESÍTÉSE 
 
Egy  Telefonszámla  és  információ alapján  egy  pontos  ajánlat  készül. 
Az  ajánlat  elfogadása  után a  szerződés  megkötés. 
Ezután  egy  ingyenes  műszaki  felmérés  következik 
Az  Internetek  kiépítése  után  telepítünk. 
A  kimenő  hívások  ezután  már  az  IP-én  történnek. 
A  bejövő  hívások  még  a  régi  vonalakon  érkeznek. 
Számhordozás következik  ez  ingyenes. 
Attól  a  naptól,  amikor  a  szolgáltató  átadta  nekünk  a  telefonszámokat 
megszűnik  a  régi  telefonszámla  fizetése. 
 
Egy  telefonszám  alapdíja  nettó  1.990 Ft 
Ebben  biztosítjuk  a  fenntartást,üzemeltetést  és az eszközöket. 
Az  alapdíj  keretében  ingyenes  az  egymás közötti  beszélgetés az IP-én. 
 
 
 
A szükséges berendezések beszerzéséről gondoskodunk, így külön utánajárást az Ön részéről 

nem igényel. 

 A berendezések egyszeri  telepítési  költsége:  nettó  0. Ft.  

 

 

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE 
 
Az ajánlat 24 hónapos hűségnyilatkozat mellett és havi minimum nettó XXXX Ft 

beszédforgalom + csatornadíjak  vállalása mellett érvényes.  Az ajánlatban szereplő árak nettó 

árak és az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig érvényesek. 

Megköszönve a bizalmat és bízva a további együttműködésben. 

Abban az esetben, ha ajánlatunk elnyerte tetszését az iinntteelllliiccoomm®®  a következő lépéseket 

javasolja cége számára: 

 Kereskedelmi megállapodás, szerződéskötés . 

 A Voipon tovább csökken a  tarifa  számhordozás után megszűnnek az alapdíjak 

és így tovább nő a  megtakarítás. 

 Az iinntteelllliiccoomm®®  a technikai kérdőív pontos és teljes kitöltését és a szerződés 

aláírását követő 30 munkanapon belül installálja a megoldást. 
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