
CENNÍK PRE-PAID SIM KUPÓNOV

WRX Slovakia s.r.o. Vám ponúka nasledovné kupóny pre Pre-Paid SIM karty siete Iridium. Kupóny môžu
použiť noví ako aj existujúci užívatelia siete Iridium. Ak ste už vlastníkom SIM predplatenej karty máte
možnosť dobiť si svoju kartu pomocou kupónov. Dobitie Vašej karty sa uskutoční do 48 hodín od
nadobudnutia danej finančnej čiastky na jeden z účtov našej spoločnosti. Noví zákazníci majú možnosť
zakúpiť si SIM predplatenú kartu a dobiť si ju z aktuálnej ponuky kupónov. SIM predplatená karta je
samostatne nepredajná.

Minúty - jednotky hovorného.
Pri popise kupónov uvádzame počet minút hovorného z Iridium telefónu na pozemnú JTS sieť alebo
celulárnu sieť (tzv. ISU - PSTN volanie).

Dobíjanie SIM kariet pomocou kupónov.
Pri dobíjaní platia nasledovné pravidlá. Svoju SIM kartu môžte dobíjať ľubovoľným kupónom, čiže ak ste si
zakúpili kupón "75" môžte ho dobiť napríklad kupónom "5000". Toto pravidlo platí aj opačne, teda pri
inicializácií "5000" môžte dobiť kupónom "75". Ak dobíjate už používanú SIM kartu, Váš predchádzajúci
zostatok jednotiek sa pripočíta k novým jednotkám. 

Expirácia.
Pri zakúpení ľubovoľného kupónu platí istá doba expirácie, ktorá je uvedená pri každom kupóne. Doba
expirácie sa vzťahuje na daný kupón (je nutné vyčerpať dané jednotky do dátumu expirácie, inak jednotky
prepadajú), ako aj na samotnú SIM kartu. Ak sú jednotky vyčerpané pred termínom expirácie, pričom
nedošlo k novému dobitiu SIM karty, naďalej je možné prijímať všetky dátové a hlasové hovory, volanie je
však zablokované.

Novinky.
Pribudli nové kupóny. Prvý kupón WAS-150-3 obsahuje 150 min (9000 jednotiek) a má platnosť 3 mesiace.
Druhý kupón WAS-150-6 má taktiež 150 minút, ale platnosť je 6 mesiacov.

Ďalšie informácie.
Pokiaľ požadujete informácie, ktoré nie sú uvedené v tomto popise, kontaktujte nás, radi Vám ich
zodpovieme.

WRX Slovakia s.r.o.
Landererova 1, 81109 Bratislava, Slovakia

Iridium: +8816 310 10500
Tel:  02/ 5564 2144 Fax: 02/ 5564 2146
http://www.wrx.sk | http://www.iridium.sk

Prehľad kupónov pre sieť IRIDIUM



Obj. číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH

Základ

AE23722 Predplatená SIM karta (prefix 315) 800 Sk 952 Sk
AWAFPR Aktivácia predplatených služieb 0 Sk 0 Sk

Predplatené kupóny

AE2452800 75 minút, 4.500 jednotiek, 3 mesiace platnosť 6 774 Sk 8 062 Sk
WAS-150-3 150 minút, 9.000 jednotiek, 3 mesiace platnosť 10 125 Sk 12 049 Sk
WAS-150-6 150 minút, 9.000 jednotiek, 6 mesiace platnosť 13 082 Sk 15 567 Sk
AE2452700 500 minút, 30.000 jednotiek, 12 mes. platnosť 22 800 Sk 27 132 Sk
AE2377100 3000 minút, 180.000 jednotiek, 24 mes. platnosť 126 144 Sk 150 111 Sk
WAS-5000-12 5000 minút, 300.000 jednotiek, 24 mes. platnosť 180 000 Sk 214 200 Sk

Sumarizácia

Kupón Typ Celkové hovorné
ISU-ISU
(minút)

Celkové hovorné
ISU-PSTN

(minút)

Počet
jednotiek

Platnosť kupónu
( v mesiacoch)

AE2452800 init / rchrg 150 75 4 500 3
WAS-150-3 init / rchrg 300 150 9 000 3
WAS-150-6 init / rchrg 300 150 9 000 6
AE2452700 init / rchrg 1000 500 30 000 12
AE2377100 init / rchrg 6000 3000 180 000 24
WAS-5000-12 init / rchrg 10000 5000 300 000 24

Podrobný rozpis jednotlivých kupónov - ceny hovorného, dostupné služby a podobne sú uvedené
v nasledovných prílohách alebo nás kontaktujte na našich kontaktných číslach, respektíve prejdite na
stránky http://download.wrx.sk/iridium.html

Platnosť

Aktualizácia cenníka bola vykonaná 23.05.2005.
Platnosť cenníka od: 24.05.2005 do vydania novej revízie.
Verzia: 0505-Rev01

Prehľad kupónov pre sieť IRIDIUM



INICIALIZAČNÉ A DOBÍJATEĽNÉ KUPÓNY
75 minút, 4.500 jednotiek, 3 mesiace platnosť AE2452800

Podrobný rozpis kupónu

Cena 6 774 Sk s DPH: 8 062 Sk
Počet jednotiek 4 500

Dostupná minutáž

Aktivačný poplatok 0 Sk
Mesačné poplatky a poplatok za dobitie Bez poplatku
Tarifikácia každých 20 sekúnd

Expirácia

Opatrenie

Odchádzajúce hlasové volania Jednotiek za 
minútu

Ekvivalent v SKK na 
minútu

ISU-PSTN (vrátane národných poplatkov) 60 90,33 Sk
ISU - ISU (tzv. M2M - mobile to mobile spojenie) 30 45,16 Sk
ISU - ostatné satelitné siete 540 812,93 Sk
ISU - hlasová schránka 30 45,16 Sk
ISU - prevádzkovateľ - Customer Care - Bez poplatku
Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku - Bez poplatku

Prichádzajúce hlasové volania

Priame vytočenie MSISDN - Bez poplatku
Nepriame vytočenie MSISDN (volanie cez Iridium Gateway) 60 90,33 Sk

Odchádzajúce dátové volania

Direct Internet & Dial -UP :  ISU-ISU  &  ISU-PSTN 60 90,33 Sk

Prichádzajúce dátové volania

Akékoľvek - Bez poplatku

SMS

Príjem (ukončené v telefóne) - Bez poplatku
Odoslanie (generované z telefónu) 20 30,11 Sk

Poznámky
ISU - užívateľ sieťe Iridium MSISDN - telefónne číslo ISU
PSTN - ľubovoľná pozemná telekomunikačná sieť vrátane celulárnych sietí
Len uvedené možnosti sú dostupné, ostatné funkcie alebo možnosti siete Iridium sú nedostupné.

75 minút ISU - PSTN alebo 150 minút ISU - ISU 
alebo 225 SMS správ

3 mesiace, vrátane straty čísla, doplnenie je 
možné len pred expiráciou
Použiteľné len na SIM predplatené karty s 
prefixom 315

WRX Slovakia s.r.o
Tel:  02/ 5564 2144
Fax: 02/ 5564 2146
http://www.wrx.sk
http://www.iridium.sk

(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)

Kupón sa použivá pri aktivácii novej karty alebo pri dobíjani už existujúcej karty. Ak kupónom dobíjate už
funkčnú SIM kartu, urobte tak minimalne 3 pracovné dni pred samotnou expiraciu. V opačnom prípade môžte
byť spoplatkovaný za urgentné dobitie (napr. 24 hodin pred expiráciou) vo výške od 25% z ceny kuponu.

Kupón 75 minút, 3 mesiace



NOVÝ KUPÓN

INICIALIZAČNÉ A DOBÍJATEĽNÉ KUPÓNY
150 minút, 9.000 jednotiek, 3 mesiace platnosť WAS-150-3

Podrobný rozpis kupónu

Cena 10 125 Sk s DPH: 12 049 Sk
Počet jednotiek 9 000

Dostupná minutáž

Aktivačný poplatok 0 Sk
Mesačné poplatky a poplatok za dobitie Bez poplatku
Tarifikácia každých 20 sekúnd

Expirácia

Opatrenie

Odchádzajúce hlasové volania Jednotiek za 
minútu

Ekvivalent v SKK na 
minútu

ISU-PSTN (vrátane národných poplatkov) 60 67,50 Sk
ISU - ISU (tzv. M2M - mobile to mobile spojenie) 30 33,75 Sk
ISU - ostatné satelitné siete 540 607,49 Sk
ISU - hlasová schránka 30 33,75 Sk
ISU - prevádzkovateľ - Customer Care - Bez poplatku
Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku - Bez poplatku

Prichádzajúce hlasové volania

Priame vytočenie MSISDN - Bez poplatku
Nepriame vytočenie MSISDN (volanie cez Iridium Gateway) 60 67,50 Sk

Odchádzajúce dátové volania

Direct Internet & Dial -UP :  ISU-ISU  &  ISU-PSTN 60 67,50 Sk

Prichádzajúce dátové volania

Akékoľvek - Bez poplatku

SMS

Príjem (ukončené v telefóne) - Bez poplatku
Odoslanie (generované z telefónu) 20 22,50 Sk

Poznámky
ISU - užívateľ sieťe Iridium MSISDN - telefónne číslo ISU
PSTN - ľubovoľná pozemná telekomunikačná sieť vrátane celulárnych sietí
Len uvedené možnosti sú dostupné, ostatné funkcie alebo možnosti siete Iridium sú nedostupné.

150 minút ISU - PSTN alebo 300 minút ISU - ISU 
alebo 450 SMS správ

3 mesiace, vrátane straty čísla, doplnenie je 
možné len pred expiráciou
Použiteľné len na SIM predplatené karty s 
prefixom 315

WRX Slovakia s.r.o
Tel:  02/ 5564 2144
Fax: 02/ 5564 2146
http://www.wrx.sk
http://www.iridium.sk

(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)

Kupón sa použivá pri aktivácii novej karty alebo pri dobíjani už existujúcej karty. Ak kupónom dobíjate už
funkčnú SIM kartu, urobte tak minimalne 3 pracovné dni pred samotnou expiraciu. V opačnom prípade môžte
byť spoplatkovaný za urgentné dobitie (napr. 24 hodin pred expiráciou) vo výške od 25% z ceny kuponu.

Kupón 150 minút, 3 mesiace



NOVÝ KUPÓN

INICIALIZAČNÉ A DOBÍJATEĽNÉ KUPÓNY
150 minút, 9.000 jednotiek, 3 mesiace platnosť WAS-150-3

Podrobný rozpis kupónu

Cena 13 082 Sk s DPH: 15 567 Sk
Počet jednotiek 9 000

Dostupná minutáž

Aktivačný poplatok 0 Sk
Mesačné poplatky a poplatok za dobitie Bez poplatku
Tarifikácia každých 20 sekúnd

Expirácia

Opatrenie

Odchádzajúce hlasové volania Jednotiek za 
minútu

Ekvivalent v SKK na 
minútu

ISU-PSTN (vrátane národných poplatkov) 60 87,21 Sk
ISU - ISU (tzv. M2M - mobile to mobile spojenie) 30 43,61 Sk
ISU - ostatné satelitné siete 540 784,90 Sk
ISU - hlasová schránka 30 43,61 Sk
ISU - prevádzkovateľ - Customer Care - Bez poplatku
Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku - Bez poplatku

Prichádzajúce hlasové volania

Priame vytočenie MSISDN - Bez poplatku
Nepriame vytočenie MSISDN (volanie cez Iridium Gateway) 60 87,21 Sk

Odchádzajúce dátové volania

Direct Internet & Dial -UP :  ISU-ISU  &  ISU-PSTN 60 87,21 Sk

Prichádzajúce dátové volania

Akékoľvek - Bez poplatku

SMS

Príjem (ukončené v telefóne) - Bez poplatku
Odoslanie (generované z telefónu) 20 29,07 Sk

Poznámky
ISU - užívateľ sieťe Iridium MSISDN - telefónne číslo ISU
PSTN - ľubovoľná pozemná telekomunikačná sieť vrátane celulárnych sietí
Len uvedené možnosti sú dostupné, ostatné funkcie alebo možnosti siete Iridium sú nedostupné.

150 minút ISU - PSTN alebo 300 minút ISU - ISU 
alebo 450 SMS správ

6 mesiacov, vrátane straty čísla, doplnenie je 
možné len pred expiráciou
Použiteľné len na SIM predplatené karty s 
prefixom 315

WRX Slovakia s.r.o
Tel:  02/ 5564 2144
Fax: 02/ 5564 2146
http://www.wrx.sk
http://www.iridium.sk

(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)

Kupón sa použivá pri aktivácii novej karty alebo pri dobíjani už existujúcej karty. Ak kupónom dobíjate už
funkčnú SIM kartu, urobte tak minimalne 3 pracovné dni pred samotnou expiraciu. V opačnom prípade môžte
byť spoplatkovaný za urgentné dobitie (napr. 24 hodin pred expiráciou) vo výške od 25% z ceny kuponu.

Kupón 150 minút, 6 mesiacov



NOVÝ KUPÓN

INICIALIZAČNÉ A DOBÍJATEĽNÉ KUPÓNY
150 minút, 9.000 jednotiek, 6 mesiace platnosť WAS-150-6

Podrobný rozpis kupónu

Cena 13 082 Sk s DPH: 15 567 Sk
Počet jednotiek 9 000

Dostupná minutáž

Aktivačný poplatok 0 Sk
Mesačné poplatky a poplatok za dobitie Bez poplatku
Tarifikácia každých 20 sekúnd

Expirácia

Opatrenie

Odchádzajúce hlasové volania Jednotiek za 
minútu

Ekvivalent v SKK na 
minútu

ISU-PSTN (vrátane národných poplatkov) 60 87,21 Sk
ISU - ISU (tzv. M2M - mobile to mobile spojenie) 30 43,61 Sk
ISU - ostatné satelitné siete 540 784,90 Sk
ISU - hlasová schránka 30 43,61 Sk
ISU - prevádzkovateľ - Customer Care - Bez poplatku
Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku - Bez poplatku

Prichádzajúce hlasové volania

Priame vytočenie MSISDN - Bez poplatku
Nepriame vytočenie MSISDN (volanie cez Iridium Gateway) 60 87,21 Sk

Odchádzajúce dátové volania

Direct Internet & Dial -UP :  ISU-ISU  &  ISU-PSTN 60 87,21 Sk

Prichádzajúce dátové volania

Akékoľvek - Bez poplatku

SMS

Príjem (ukončené v telefóne) - Bez poplatku
Odoslanie (generované z telefónu) 20 29,07 Sk

Poznámky
ISU - užívateľ sieťe Iridium MSISDN - telefónne číslo ISU
PSTN - ľubovoľná pozemná telekomunikačná sieť vrátane celulárnych sietí
Len uvedené možnosti sú dostupné, ostatné funkcie alebo možnosti siete Iridium sú nedostupné.

150 minút ISU - PSTN alebo 300 minút ISU - ISU 
alebo 450 SMS správ

6 mesiacov, vrátane straty čísla, doplnenie je 
možné len pred expiráciou
Použiteľné len na SIM predplatené karty s 
prefixom 315

WRX Slovakia s.r.o
Tel:  02/ 5564 2144
Fax: 02/ 5564 2146
http://www.wrx.sk
http://www.iridium.sk

(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)

Kupón sa použivá pri aktivácii novej karty alebo pri dobíjani už existujúcej karty. Ak kupónom dobíjate už
funkčnú SIM kartu, urobte tak minimalne 3 pracovné dni pred samotnou expiraciu. V opačnom prípade môžte
byť spoplatkovaný za urgentné dobitie (napr. 24 hodin pred expiráciou) vo výške od 25% z ceny kuponu.

Kupón 150 minút, 6 mesiacov



INICIALIZAČNÉ A DOBÍJATEĽNÉ KUPÓNY
500 minút, 30.000 jednotiek, 12 mes. platnosť AE2452700

Podrobný rozpis kupónu

Cena 22 800 Sk s DPH: 27 132 Sk
Počet jednotiek 30 000

Dostupná minutáž

Aktivačný poplatok 0 Sk
Mesačné poplatky a poplatok za dobitie Bez poplatku
Tarifikácia každých 20 sekúnd

Expirácia

Opatrenie

Odchádzajúce hlasové volania Jednotiek za 
minútu

Ekvivalent v SKK na 
minútu

ISU-PSTN (vrátane národných poplatkov) 60 45,60 Sk
ISU - ISU (tzv. M2M - mobile to mobile spojenie) 30 22,80 Sk
ISU - ostatné satelitné siete 540 410,40 Sk
ISU - hlasová schránka 30 22,80 Sk
ISU - prevádzkovateľ - Customer Care - Bez poplatku
Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku - Bez poplatku

Prichádzajúce hlasové volania

Priame vytočenie MSISDN - Bez poplatku
Nepriame vytočenie MSISDN (volanie cez Iridium Gateway) 60 45,60 Sk

Odchádzajúce dátové volania

Direct Internet & Dial -UP :  ISU-ISU  &  ISU-PSTN 60 45,60 Sk

Prichádzajúce dátové volania

Akékoľvek - Bez poplatku

SMS

Príjem (ukončené v telefóne) - Bez poplatku
Odoslanie (generované z telefónu) 20 15,20 Sk

Poznámky
ISU - užívateľ sieťe Iridium MSISDN - telefónne číslo ISU
PSTN - ľubovoľná pozemná telekomunikačná sieť vrátane celulárnych sietí
Len uvedené možnosti sú dostupné, ostatné funkcie alebo možnosti siete Iridium sú nedostupné.

500 minút ISU - PSTN alebo 1000 minút ISU - 
ISU alebo 1500 SMS správ

12 mesiacov, vrátane straty čísla, doplnenie je 
možné len pred expiráciou
Použiteľné len na SIM predplatené karty s 
prefixom 315

WRX Slovakia s.r.o
Tel:  02/ 5564 2144
Fax: 02/ 5564 2146
http://www.wrx.sk
http://www.iridium.sk

(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)
(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)

Kupón sa použivá pri aktivácii novej karty alebo pri dobíjani už existujúcej karty. Ak kupónom dobíjate už
funkčnú SIM kartu, urobte tak minimalne 3 pracovné dni pred samotnou expiraciu. V opačnom prípade môžte
byť spoplatkovaný za urgentné dobitie (napr. 24 hodin pred expiráciou) vo výške od 25% z ceny kuponu.

Kupón 500 minút, 12 mesiacov



INICIALIZAČNÉ A DOBÍJATEĽNÉ KUPÓNY
3000 minút, 180.000 jednotiek, 24 mes. platnosť AE2377100

Podrobný rozpis kupónu

Cena 126 144 Sk s DPH: 150 111 Sk
Počet jednotiek 180 000

Dostupná minutáž

Aktivačný poplatok 0 Sk
Mesačné poplatky a poplatok za dobitie Bez poplatku
Tarifikácia každých 20 sekúnd

Expirácia

Opatrenie

Odchádzajúce hlasové volania Jednotiek za 
minútu

Ekvivalent v SKK na 
minútu

ISU-PSTN (vrátane národných poplatkov) 60 42,05 Sk
ISU - ISU (tzv. M2M - mobile to mobile spojenie) 30 21,02 Sk
ISU - ostatné satelitné siete 540 378,43 Sk
ISU - hlasová schránka 30 21,02 Sk
ISU - prevádzkovateľ - Customer Care - Bez poplatku
Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku - Bez poplatku

Prichádzajúce hlasové volania

Priame vytočenie MSISDN - Bez poplatku
Nepriame vytočenie MSISDN (volanie cez Iridium Gateway) 60 42,05 Sk

Odchádzajúce dátové volania

Direct Internet & Dial -UP :  ISU-ISU  &  ISU-PSTN 60 42,05 Sk

Prichádzajúce dátové volania

Akékoľvek - Bez poplatku

SMS

Príjem (ukončené v telefóne) - Bez poplatku
Odoslanie (generované z telefónu) 20 14,02 Sk

Poznámky
ISU - užívateľ sieťe Iridium MSISDN - telefónne číslo ISU
PSTN - ľubovoľná pozemná telekomunikačná sieť vrátane celulárnych sietí
Len uvedené možnosti sú dostupné, ostatné funkcie alebo možnosti siete Iridium sú nedostupné.

3000 minút ISU - PSTN alebo
6000 minút ISU - ISU

24 mesiacov, vrátane straty čísla, doplnenie je 
možné len pred expiráciou
Použiteľné len na SIM predplatené karty s 
prefixom 315

WRX Slovakia s.r.o
Tel:  02/ 5564 2144
Fax: 02/ 5564 2146
http://www.wrx.sk
http://www.iridium.sk

(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)
(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)

Kupón sa použivá pri aktivácii novej karty alebo pri dobíjani už existujúcej karty. Ak kupónom dobíjate už
funkčnú SIM kartu, urobte tak minimalne 3 pracovné dni pred samotnou expiraciu. V opačnom prípade môžte
byť spoplatkovaný za urgentné dobitie (napr. 24 hodin pred expiráciou) vo výške od 25% z ceny kuponu.

Kupón 3000 minút, 24 mesiacov



INICIALIZAČNÉ A DOBÍJATEĽNÉ KUPÓNY
5000 minút, 300.000 jednotiek, 24 mes. platnosť WAS-5000-12

Podrobný rozpis kupónu

Cena 180 000 Sk s DPH: 214 200 Sk
Počet jednotiek 300 000

Dostupná minutáž

Aktivačný poplatok 0 Sk
Mesačné poplatky a poplatok za dobitie Bez poplatku
Tarifikácia každých 20 sekúnd

Expirácia

Opatrenie

Odchádzajúce hlasové volania Jednotiek za 
minútu

Ekvivalent v SKK na 
minútu

ISU-PSTN (vrátane národných poplatkov) 60 36,00 Sk
ISU - ISU (tzv. M2M - mobile to mobile spojenie) 30 18,00 Sk
ISU - ostatné satelitné siete 540 324,00 Sk
ISU - hlasová schránka 30 18,00 Sk
ISU - prevádzkovateľ - Customer Care - Bez poplatku
Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku - Bez poplatku

Prichádzajúce hlasové volania

Priame vytočenie MSISDN - Bez poplatku
Nepriame vytočenie MSISDN (volanie cez Iridium Gateway) 60 36,00 Sk

Odchádzajúce dátové volania

Direct Internet & Dial -UP :  ISU-ISU  &  ISU-PSTN 60 36,00 Sk

Prichádzajúce dátové volania

Akékoľvek - Bez poplatku

SMS

Príjem (ukončené v telefóne) - Bez poplatku
Odoslanie (generované z telefónu) 20 12,00 Sk

Poznámky
ISU - užívateľ sieťe Iridium MSISDN - telefónne číslo ISU
PSTN - ľubovoľná pozemná telekomunikačná sieť vrátane celulárnych sietí
Len uvedené možnosti sú dostupné, ostatné funkcie alebo možnosti siete Iridium sú nedostupné.

5000 minút ISU - PSTN alebo
10000 minút ISU - ISU

24 mesiacov, vrátane straty čísla, doplnenie je 
možné len pred expiráciou
Použiteľné len na SIM predplatené karty s 
prefixom 315

WRX Slovakia s.r.o
Tel:  02/ 5564 2144
Fax: 02/ 5564 2146
http://www.wrx.sk
http://www.iridium.sk

(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)
(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)
(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)
(Spoplatkovanie prebieha v jednotkách. Tarifný impulz je generovaný 
každých 20 sekúnd. Nasledovné ceny sú uvádzané bez 19% DPH.)

Kupón sa použivá pri aktivácii novej karty alebo pri dobíjani už existujúcej karty. Ak kupónom dobíjate už
funkčnú SIM kartu, urobte tak minimalne 3 pracovné dni pred samotnou expiraciu. V opačnom prípade môžte
byť spoplatkovaný za urgentné dobitie (napr. 24 hodin pred expiráciou) vo výške od 25% z ceny kuponu.

Kupón 5000 minút, 24 mesiacov
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