Procedura przystąpienia do sieci
firmowej e-ProfitSystem
Od dnia 15 września 2007 uruchomiliśmy sieć firmową dla firmy e-ProfitSystem, na bazie oferty
operatora telefonii komórkowej Plus GSM. Aby przystąpić do programu „Sieć Korporacyjna z
Plusem” i zostać włączonym do sieci e-ProfitSystem należy zakupić aktywację w Plusie w
dowolnej taryfie biznesowej i z dowolnym pakietem kwotowym z telefonem lub bez.
Co daje „ Sieć Korporacyjna z Plusem” ?
Najniższe stawki za połączenia na rynku w ofertach cennikowych. Włączenie do sieci
korporacyjnej. Każdy telefon włączony do tej sieci otrzymuje 2000 minut miesięcznie za
zryczałtowaną opłatę 5 PLN netto na połączenia wewnątrz sieci e-ProfitSystem. Opłata za
korzystanie z sieci wynosi 1PLN netto miesięcznie. Inne połączenia realizowane są z pakietu
kwotowego. Dla wszystkich zapewniamy fachową pomoc we wszystkich sprawach związanych z
przystąpieniem do sieci, pomoc w dobraniu odpowiedniej taryfy, aktywację i włączenie do
systemu. Pomoc tą zapewnia autoryzowany doradca klientów biznesowych Plus.
Kto może przystąpić do „ Sieci Korporacyjnej z Plusem ”?
Do sieci korporacyjnej może przystąpić każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
zarekomendowany przez e-ProfitSystem.
Ile aktywacji może kupić jeden podmiot?
Każdy podmiot może zakupić dowolną ilość aktywacji (abonamentów) i korzystać z 2000 minut
za 5PLN netto dzwoniąc np. między swoimi pracownikami, etc.
Co jest potrzebne, aby zakupić nową aktywację i zostać podłączonym do sieci firmowej?
Potrzebne są następujące dokumenty firmy:
NIP, Regon, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty właściciela firmy,
numer telefonu stacjonarnego do weryfikacji.
Co zrobić jeśli posiadam telefon u innego operatora i chciałbym przenieść numer do Plusa?
Numer można przenieść tylko wtedy gdy zakończona jest umowa promocyjna i można rozwiązać
umowę z przeniesieniem numeru. Jeśli te warunki są spełnione nasz doradca wszystko załatwi w
Państwa imieniu bezpłatnie.
Czy można przenieść numer z karty pre-paid?
Oczywiście. Taki numer też można przenieść do Plusa i włączyć do sieci korporacyjnej.
Gdzie należy szukać doradcy Plus-a?
Nasz doradca zajmie się każdym podmiotem na terenie całej Polski, bez chodzenia do Salonów
Plusa, bez kolejek prosto do domu.
Doradca i opiekun sieci korporacyjnej e-ProfitSystem:
Tadeusz Mucha
Tel. 603 113310
Tel/fax 85 7465752
e-mail tadeusz.mucha.g300@plusnet.pl

