Bodka (pont) előfizetéses kártya

Feltöltött hétvége

hétvége
Töltsön fel pénzt a telefonkártyájára pénteken és a teljes hétvégén
díjmentesen hívhat a Tesco mobile keretén belül.
Elég csak pénzt feltölteni a telefonkártyára pénteken 00:00:01 és 23:59:59 között bármilyen pénzfeltöltő
csatornán keresztül. A Tesco mobile hálózaton belüli telefonszámokra történő díjmentes hívások közvetlenül a telefonkártya pénzfeltöltését követően kerülnek aktiválásra, és érvényesek a megerősítő SMS üzenet
beérkezésétől egészen a legközelebbi vasárnap 23:59:59 óráig.
A szolgáltatással való visszaélés elleni védelem érdekében a díjmentes hívások nem kerülnek aktiválásra, amennyiben a kredit feltöltése idején a SIM kártyán lévő standard és bónusz kredit összege nagyobb mint 30 €.

Hogyan kell aktiválni a SIM kártyát
SIM kártya aktiválás a Tesco üzletekben:
• a Tesco mobile értékesítési pontjain vagy az Ügyfélszolgálati központban,
• a szupermarketekben és az expressz üzletekben a pénztáraknál.

A Clubcard-nak köszönhetően

nem fizet
a hívásokért
és az adatokért

Az üzletek térképe megtalálható a www.tescomobile.sk weboldalon az Aktiválás és számátvitel részben.
SIM kártya aktiválás otthonról:

Fogyasztás ellenőrzés:
• Az egyenleg állását és érvényességét egyszerűen tudja ellenőrizni azzal, hogy küld egy díjmentes SMS
üzenetet SPOTREBA formában a 99222 számra.

Számátvitel
Használja a Tesco mobile keretén belül a jelenlegi telefonszámát – számátvitel hozzánk egyszerűen és
díjmentesen! Kérje a számátvitelt:
• a Tesco üzletekben – az Ügyfélszolgálati központban vagy a Tesco mobile értékesítési pontján,
• otthonról - egy SMS üzenet küldésével (az útmutatót megtalálja a www.tescomobile.sk weboldalon
az Aktiválás és számátvitel részben).

a legtöbbet ajánlott
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Valamennyi információ megtalálható a Tesco mobile Bodka Szolgáltatások
árjegyzékében. Az árak ÁFA-val együtt vannak feltüntetve.
A szolgáltató az O2 Slovakia, s. r. o.

a lakosság

97%-a számára.
Figyelje az újdonságainkat a
Tesco mobile SK Facebook oldalon

Ügyfélvonal: 0949 949 969

2x

több kredit a
pontok után

• legegyszerűbben és leggyorsabban a www.tescomobile.sk/aktivacia oldalon tudja aktiválni a SIM kártyát

előfizetéses kártyák piacán

www.tescomobile.sk

Az ajánlatról további információt a röplapban lévő
Pénzfeltöltés a Clubcard-ról részben talál.
A Tesco Stores SR-val együtt végzett tevékenység.

Internet egy hónapra

Hívások és SMS üzenetek

Válasszon szükséglete szerint
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JÚNIUS

Bodka kártya
Egyhetes csomag
A hívások szerint
Hívások és SMS
zetek
üzenetek az egész héten

Hívás valamennyi hálózatba a SzK-ban 0,039 €/perc
SMS valamennyi hálózatba a SzK-ban

0,039 €

korlátozás
nélkül csak
3,90 €/hét*

* A z Egyhetes csomagot TYZDNOVKAA formában a 99222 számra történő díjmentes SMS üzenet
elküldésével aktiválja, további információ az Egyhetes csomagról az Árjegyzékben található.

Pénzfeltöltés telefonkártyára
A pénzfeltöltés telefonkártyára lehetséges a Tesco
üzletek valamennyi pénztáránál 5€, 10€, 15€ értékben.

365

A pénzfeltöltés egyéb módjai:
• az interneten keresztül www.tescomobile.sk weboldalon (6 €-tól),
• bankautomatán keresztül az 02 feltöltés lehetőség kiválasztásával (8 €-tól)
• a Tipos értékesítési pontjain értékesítési pontjain (6 €-tól)
Újdonság

Használja fel a Tesco Clubcard mobilalkalmazásban lévő pénzutalványait a Tesco mobile Bodka (Pont) telefonkártya feltöltésére, és mi
pedig az utalványok kétszeresének megfelelő összeget töltünk fel önnek.
Nagyon egyszerű
1. T elepítse a Tesco Clubcard mobilalkalmazást.
Az útmutatót megtalálja a https://tesco.sk/clubcard/mobilna-aplikacia/ weboldalon.
2. Jelentkezzen be az alkalmazásba, és válassza ki az utalványt, amelyet fel szeretne használni
az egyenleg feltöltésére.
3. Adja meg a telefonszámokat, és nyomja meg a „Pénzfeltöltés telefonkártyára” gombot.
4. Ezt követően azonnal kap egy SMS üzenetet a pénzfeltöltésről!
A részletes útmutatót a www.tescomobile.sk weboldalon találja.

500 MB

1 500 MB

3 000 MB

Az aktiváláshoz küldjön egy
díjmentes SMS üzenetet
INET500 A szöveggel
a 99222 számra

Az aktiváláshoz küldjön egy
díjmentes SMS üzenetet
INET1500 A szöveggel
a 99222 számra

Az aktiváláshoz küldjön egy
díjmentes SMS üzenetet
INET3000 A szöveggel
a 99222 számra

3 €havonta

6 €havonta

9 €havonta

A csomag keretében aktiválva van az Automatikus megemelés, amellyel a ki nem merített adatkeretet átvisszük
önnek a következo hónapba. Ha korábban kimeríti az adatkeretet, automatikusan megnöveljük a csomagot
csupán 3 € ellenében további 500 MB adatkerettel a legkisebb csomagnál vagy pedig 1 GB adatkerettel a másik
két nagyobb csomagnál. Az automatikus megnövelést egy a 99222 számra NAVYSOVAT D formában küldött
díjmentes SMS üzenettel tudja deaktiválni.

A hagyományos, bármilyen összegben és módon feltöltött
egyenleg a feltöltéstől számított 12 hónapig érvényes.

Pénzfeltöltés a Clubcard-ról

Válasszon az internetes csomagok kínálatából és szörfözzön az egész hónapban.
Amit nem merít ki, átviszi a következo hónapba.

Internet egy napra
Állítsa be napi adatforgalmát igényei szerint

300 MB

€
0,50naponta

1 GB

1 €naponta

Az Internet egy napra szolgáltatással akkor mobilnetezhet, amikor éppen szüksége van rá. A beállított
adatforgalom 300 MB 0,50 €-ért. Ezt bármikor növelheti napi 1 GB-ra, 1 €-ért, a 99222 telefonszámra
küldött „1GB” tartalmú SMS üzenettel. Ha vissza szeretne térni a napi 300 MB-os, 0,50 € összegű
díjszabáshoz, küldjön egy „300MB” tartalmú SMS üzenetet a 99222 telefonszámra. Az adatkorlátmódosítás a napi adatkorlát legközelebbi megújításától érvényes. Az adatmennyiség az internetre
csatlakozástól éjfélig áll a rendelkezésére.
Az Internet egy napra automatikus megújítása szolgáltatással az előfizetett adatmennyiség annak
felhasználása után automatikusan megújul, és Ön további 300 MB-ot kap 0,50 €-ért vagy 1 GB-t 1 €-ért
az adott nap végéig, a megválasztott adatmennyiségtől függően.

