
:: ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ :: 

 
http://sind-obr.le.org.rs 

 

П Р Е Д С Т А В Љ А     А К Ц И Ј У 

 
 

Компанија “ANE SERBICO” као званични закупац ВИП-ВПН мреже, у сарадњи са Синдикатом образовања 

Јабланичког округа свим просветним радницима у округу представља погодности коришћења услуга ове 

мреже. Погодности се првенствено огледају у чињеници да у тренутку умрежавања сваки нови корисник добија 

могућност да бесплатно разговара са свим дотадашњим и свим будућим корисницима ВИП-ВПН мреже! То значи 

да прогресивно ширење мреже акумулира све већи број корисника са којима су разговори бесплатни! Постоји 

палета разноврсних корисничких профила, могућност избора и добијања телефона, активирање додатних опција 

и услуга, могућност бесплатне промене корисничког профила и још много тога! 
 

КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛИ: 
 Класик профил - Овај профил дозвољава упућивање позива ка свим дестинацијама, без икаквих рестрикција, унутар 

Србије ка свим мрежама, ка иностранству, као и роминг. 

 Локални  профил - Национални профил :: омогућава само позиве унутар Србије ка фиксној и мобилним мрежама. 

Роминг није дозвољен. 

 Интерни профил - Интерни профил :: дозвољава само позиве унутар ВПН мреже. (→ 100 дин. + пдв) 

 Интерни профил + смс - Интерни профил који дозвољава и слање смс ка свим мобилним оператерима. 

 Минимална потрошња “minco” - Уз минималну месечну потрошњу по Вашем избору (→ 500, 800, 1150 или 1750 дин. 

+ пдв) добијате телефоне на коришћење. Уколико потрошња услуга пређе износ уговорене минималне потрошње, 

додатно потрошене услуге се обрачунавају и наплаћују према ценама услуга које су дефинисане понудом. Ова услуга 

може бити и „закључана“ тако да након достизања лимита уговорене минималне потрошње није дозвољен саобраћај ван 

ВПН мреже.  
 

      АТРАКТИВНЕ ЦЕНЕ: 
 
 

Трошкови зависно од дестинације која се 

позива 

1 минут 

разговора  

(дин.) 

Позиви унутар ВИП-ВПН 0 

у Вип мрежи 2 

Позиви ка : Теленор, МТС и фиксној телефонији 6 

Voicemail: Вип зове Вип voicemail 0 

Позиви ка хитним службама 0 

СМС у националној мрежи 1,5 

ММС (у Вип мрежи и осталим националним 

моб. мрежама) 
10 

СМС ка интернационалним мрежама 10 

Позиви упућени Корисничком сервису (060/1234 

или 060/1230) 

 

0 

GPRS 1KB пренос података 0,02 

Тарифирање се врши по секунди разговора! 
 

 

ИЗБОР ТЕЛЕФОНА  УЗ  УГОВОР О МИНИМАЛНОЈ ПОТРОШЊИ: 
 

“minco 500” “minco 800” “minco 1150” “minco 1750” 

 

 QUALITY QT 818 DUAL  

SIM 

 NOKIA 101  DUAL SIM 

 SAMSUNG KEY STONE 

 NOKIA 1616 

 

 SAMSUNG 

GT-C3520 

 VODAFONE 

BLUE  555 

 SAMSUNG 

GT-E 1150 
 

- SAMSUNG GT-C 3750 

- NOKIA ASHA 200 DUAL 

SIM 

- NOKIA C2-00 

- NOKIA C2 -05  DUAL SIM 

 

- NOKIA 

ASHA 300 

& 
- NOKIA 

ASHA 303 

 

НАПОМЕНА :: Све цене у понуди су у динарима, без ПДВ-а и додатних пореза. :: Додатне информације можете 

добити код ПРЕДСЕДНИКА ВАШЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ! ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПО УСЛОВИМА ОВЕ 

ПОНУДЕ ТРАЈЕ ДО 6. априла 2012. 

 

ДРУГЕ  УСЛУГЕ: 

 
Додатни сервиси   (дин.)  

Реактивација СИМ картице 0 

Замена СИМ картице  

(у случају оштећења, губљења...) 
0 

Листинг позива 0 

Копија рачуна 0 

Копија листинга позива 0 

Промена броја телефона 0 

Број телефона по избору 

(регуларни број) 
0 

Посвећен кориснички сервис 

Вашег менаџера за велике кориснике можете позвати било 

када у току радног времена али такође ћете имати и Вашег 

агента из Корисничког сервиса којег можете позвати и ван 

радног времена на 060 2033. Слањем поруке са Вашег броја 

са знаком “ ? ” на  060 1260 , можете у сваком тренутку 

имати увид у тренуто стање Вашег рачуна.  
 

http://sind-obr.le.org.rs/

