Váš Český mobilní operátor
Tisková zpráva

V Příboře dne 30.6.2015

Akce do 14.7.2015 – aktivační kupon EriMobile a změna operátora ZDARMA
EriMobile v prvních dvou týdnech prázdnin nabízí pro prvních 500 zákazníků aktivační kupon v ceně
200,-Kč /SIM kartu ZDARMA. Nejedná se ale jen o samotnou slevu 200 Kč, zákazník získává daleko více ...
Pro o ty z Vás, kteří již nějakou dobu uvažují o změně operátora, připravil EriMobile v prvních dvou týdnech
prázdnin zajimavou možnost, jak tuto změnu operátora uskutečnit za co nejlepších podmínek, aniž by bylo nutné
se zavazovat na 12 nebo i více měsíců.
V rámci této AKCE u EriMobile lze získat:
- uzavření smlouvy na dobu neurčitou – Paušál s výpovědní lhůtou od 1 měsíce,
- slevu z ceny aktivace mobilního tarifu Eri - Panter L, M nebo S ve výši 200 Kč,
- uhrazený první měsíční paušál s balíčkem 60 volných minut a mobilním Internet 150 MB,
- zdarma přenesení tel. čísla k EriMobile nebo možnost výběru z více jak 100 nových čísel z řady 770 710 xxx,
- zdarma možnost volby velikosti nové SIM karty (nano, mikro nebo standard),
- aktivační kupon lze uplatnit při objednání tarifu Eri - Panter L, M nebo S, v jakékoliv kombinaci zvolených
balíčků volných minut, SMS nebo balíčků mobilních dat a neomezeného volání.
Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách www.erimobile.cz nebo lze kontaktovat přímo obchodní
oddělení společnosti EriMobile na email: obchod@erimobile.cz nebo telefonicky v prac. dnech od 8 do 22 hod.
na tel: 770 710 007 nebo na bezplatnou tel. linku 800 138 138.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Společnost Český bezdrát Mobile s.r.o. byla založena v roce 2013 ve skupině firem společnosti Český bezdrát s.r.o., za
účelem poskytování profesionálních mobilních telefonních služeb v ČR pod vlastní obchodní značkou EriMobile®. Zákazníci
společnost Český bezdrát Mobile s.r.o. mohou využívat všech Služeb sítě Eri, provozovaných od roku 2002 v ČR společností
Český bezdrát s.r.o. Jedná se zejména o pevné nebo bezdrátové připojení k Internetu nebo telefonní Služby volání z pevných
linek EriVoIP a nebo VoIP volání z mobilních telefonů EriVoIP – CallBack.
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