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Евтини международни разговори от Смартфон с Андроид без Интернет

Тази предплатена услуга на фирма Елексим може да се ползва от всеки смартфон с Андроид без интернет. Услугата изполва приложение което
автоматично пренасочва международните номера които избирате към нашите телефонни услуги, чрез добавяне в началото и избиране на български номер. При
избиране на български номера без международен код (00359 или +359) приложението не действа. При избиране на български номера с международен код (00359
или +359) приложението ги избира през оператора на СИМ картата. Не се променя обичайният начин за избиране.

Предимства:

1. Около 2 пъти по-евтино от по-вечето български оператори.
2. Първите 3 секунди са безплатни за да не се плащат гласови пощи (за което обикновенно операторите таксуват по 1 минута).
3. След изтичане на тези безплатни секунди се таксува на 30 сек. интервал (обикновенно операторите таксуват по 1 минута.)
4. Не зависи от наличието и качеството на интернет на смертфона и не се плаща за такъв.
5. Услугата е предназначена за връзка на хора в България с международни номера на хора постоянно живеещи в чужбина.
6. Действието на приложението може да се спира и пуска по всяко време като се изключват и включват правилата които го управляват.
7. Няма допълнителни такси и абонамент.

Насочете камерата на вашият смартфон чрез приложение за сканиране на баркод към дадените по-долу QR кодове и при появяване на 
линк натиснете върху него.

                1. Инсталирате приложението "Prefixer" и вижте цените на международните разговори:

 

              2. За да прибавете дадените по-долу правила за избиране насочете към всеки от QR кодовете, натисните върху линка и изберете отваряне с "Prefixer". 
След като се отвори, натиснете 2 пъти стрелка на ляво на смартфона за да излезете от Prefixer и да се върнете в баркод скенера. Това се повтаря за всяко от 
правила:

1. При избиране на международен номер автоматично свързва с нашата централа избирайки български номер и след това свързва с избраният от Вас 
номер. Начинът на връзка изберете според неизразходените минути или ниски цени към някой от операторите.

2. При избиране на 123 автоматично се свързва с нашата централа и съобщава наличната сума в сметката.

Всяко едно от тези правила може да се включва и изключва с натискане на бутон на реда на всяко от тях. Местата на правилата може да се променят.
За връзка с тези наши „входни точки“ операторът на вашият gsm номер може да Ви таксува според тарифният му план, при условие че нямате неизразходени 
минути.

Ако имате телефонен номер от чужд оператор и безплатни минути към български номера тази услуга може да Ви е полезна за връзка с чужди 
номера.

Услугата се предплаща в офис ни, чрез дистрибутор, по банка, на каса на ИЗИПЕЙ (или онлайн чрез EPAY) чрез наш КИН код: 5338526872 както и в
офис на ЕКОНТ или през PayPal, Western Union, MoneyGram. Минимална сума 10 лв. или по-голяма колкото желаете. Предплатената сума е валидна 1 година.

За да станете наш клиент е необходим да ни изпратите Вашият български номер (или няколко номера). Когато станете наш клиент може да 
проверявате детайлите на проведените разговори и направени плащания онлайн чрез нашият сайт.

За консултация, разяснения, отстъпки за количество и дистрибутори, моля обадите се на 0896757070 или пишете на office@elexim.com.


