
Poslovni paket telefonija in internet z vsestranskim 
modemom lahko spremeni majhno pisarno v velikega 
tekmeca! Za samo 37,20 EUR na mesec vam 
omogoča napredno, enostavno in brezžično poslovno 
komuniciranje. Brez žic, brez zapletov, brez težav.
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Paket:
◊ Sistem z že dvema telefonskima priključkoma (razširljiv 

do 24 tel. priključkov).
◊ Večfunkcijski modem že v osnovnem paketu (DECT 

bazna postaja, medijski strežnik, funkcije telefonske 
centrale itd.).

◊ Subvencionirani telefonski aparati, npr. Cisco SPA 502 g, 
že za 1,2 EUR/mesec, na 36 mesečnih obrokov; DECT 
slušalka Gigaset C610H že za 1,40 EUR/mesec,  
na 36 mesečnih obrokov.

◊ Možnost uporabe brezvrvičnih naprav.
◊ Dostop do interneta prek optičnega dostopa že od 

10/10 Mb/s.

Modem omogoča:
◊ Prejemanje glasovnih sporočil in klicanje z višjo 

kakovostjo zvoka.
◊ Dostopanje do dokumentov na vašem skupnem  

USB-disku.
◊ Tiskanje prek osrednjega tiskalnika z več računalnikov.
◊ Brezžični priklop računalnikov in DECT telefonov.
◊ Prejemanje faks sporočila tudi na e-poštni predal.
◊ Dostopanje do skupnih multimedijskih datotek.

Dodatne informacije in naročilo:
◊ Brezplačni klici na 080 8000, 

041 700 700 (za uporabnike storitev Mobitel),
◊ na spletnem mestu www.telekom.si  

ali na poslovni@telekom.si,
◊ v Telekomovih centrih in na drugih prodajnih mestih 

Telekoma Slovenije.

Vse cene na letaku so z DDV. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 

Kaj je večfunkcijski modem?
Večfunkcijski modem omogoča vzpostavitev brezžičnega 
računalniškega omrežja. Nanj lahko enostavno priključite 
telefone, računalnike, tiskalnike, fakse itd. Zato si olajšajte 
poslovanje in vstopite v svet brez nepotrebnih kablov.

Si želite predvsem komunikacijo brez dodatnih  
stroškov in skrbi? 
Poslovni paket telefonija in internet ne zahteva nobene 
dodatne tehnične opreme, potrebujete le računalnik in 
telefon, ki ga lahko po ugodni ceni in na obroke kupite v 
sklopu ponudbe. Da vaša komunikacija ne bo le ugodna, 
ampak tudi brez skrbi, vam ponujamo stalno uporabniško 
pomoč in varno povezavo. 

Imate težave s povezovanjem računalnikov  
in telefonskih priključkov? 
Povežite jih brezžično. Poslovni paket telefonija in internet 
vam omogoča brezhibno povezavo računalnikov in uporabo 
od 2 do 24 telefonskih priključkov. 

Ali velik del svojega poslovanja opravite prek 
telefona? 
Za vas smo pripravili še posebej ugodno ponudbo telefonov,  
s katerimi lahko brezplačno kličete druge uporabnike 
poslovne IP telefonije Telekoma Slovenije. Tako lahko 
prihranite pri nakupu telefonskih aparatov in klicih.
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