
 

 

 

 

 

 

Mi is az a szolgáltatás amit Mi nyújtunk az ügyfelek felé! 

 

Hatékony költségcsökkentés az ACN szolgáltatásaival 

Ki ne szeretne kevesebbet fizetni olyan szolgáltatásokért,  
melyeket minden nap használ? 

Kisebb telefonszámla, kisebb mobilszámla, kisebb gázszámla, kisebb villanyszámla... Ez nem álom, 

valóság!  

A világ több, mint 20 országában már élvezik az ACN kedvezményeket.  

Tőled is csupán karnyújtásnyira van!  
Ismerd meg a tényeket és szólj, ha Te is részese akarsz lenni. ;)  

Kérdésed van keress meg>>>>> 

Vagy látogass el : 

web shopba >>>> 

weboldalamra acn >>>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újdonság a telefonálás világába ! 

http://acnmarcali.honlap.hu/
http://acnmarcali.honlap.hu/


ACN Videótelefon 

 

Az ACN Iris 5000 Videótelefon 

Az ACN videótelefon és az ACN digitális telefonszolgáltatás együttesen a legmodernebb videó- és 
hangkommunikációs technológiát képviseli. 

Az ACN videótelefon nemcsak a Te kommunikációdat teszi színesebbé, hanem – használaton kívüli 

állapotban – digitális fényképkeretre is konvertálható. 

 18 cm-es, nagy felbontású, színes, digitális képernyő 

 Videótelefon csúcsminőségű képpel 

 Dupla hangszórók kiváló sztereó hangminőséggel 

 Automatikus fényérzékelő kamera 

 USB port (képek és videók letöltéséhez) 

 Felhasználóbarát felület 

 Digitális képkeret 

 Audió/videó kimenet külső hangszórókhoz, LCD képernyő 

 Videó posta / videó üzenet 

 Telefonport (további analóg telefon csatlakoztatható és használható az ACN digitális 
telefonszolgáltatással) 

Megbizonyosodhatsz  arról, hogy ha egy kép ezer szót ér, … a videó egy MILLIÓT érhet! 

Hivatalos információkat itt olvashatsz >> 

ACN Videotelefon – Iris 5000 

Az ACN Videótelefon szolgáltatáshoz nem kell vonalas telefon előfizetéssel rendelkezned. 
Csupán internet előfizetés! 

 KORLÁTLAN és INGYENES hívás videó telefonok és telefon adapterek között, 

 KORLÁTLAN és INGYENES hívás minden belföldi helyi és távolsági vezetékes telefonvonalakra, 

 KORLÁTLAN és INGYENES hívás vezetékes telefonokra külföldön több, mint 50 országba ((pl: 

 Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Spanyolország, Franciaország, Írország, 

Dánia, Olaszország, Törökország, Románia,   Hollandia, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, 

Portugália, Svájc, Svédország, Egyesült Királyság, Kanada, Puerto Rico, USA (minden állama) 

Ausztrália, Új Zéland, Kína, Hon Kong, … stb.) 

 Számos jellemző: hívásvárakoztatás, hívástovábbítás, hívóazonosító, 3-szereplős videó és audió 
konfedencia, hangposta. 

Az ACN Videótelefon ára:  62.500 Ft  Kedvezményes csak Magyarországon:  49.500 Ft (+ 1.950 

Ft konfigurálási és logisztikai díj) azaz összesen: 51.450 Ft. 

Az ACN Videótelefon díjcsomagjának előfizetési díja:  2.550 Ft / hó 

Hivatalos információkat itt olvashatsz >> 

 

http://www.myacn.eu/eu/hu_hu/voip/index.jsp
http://www.myacn.eu/eu/hu_hu/voip/index.jsp


Tehát 2.550 Ft / hó előfizetési díjért: 

 INGYEN hívhatsz minden hazai vezetékes telefont korlátlanul - helyi és 

távolsági is! 

 INGYEN hívhatsz nemzetközi vonalas telefonokat több, mint 50 

országban korlátlanul! 
 INGYEN hívhatsz nemzetközi mobil számokat, pl: USA, …stb. 

Mi kerül plusz költségbe az ingyenes hívásokon felül? 

 Ha hazai mobil telefonszámot hívsz, 
 ha nemzetközi (a fenti országokon kívüli) mobil számokat hívsz. 

Kinek éri meg az ACN videótelefon szolgáltatás? 

  Aki nem rendelkeznek vonalas telefon előfizetéssel,  

 aki rendelkezik vonalas internet előfizetéssel,  

 aki sokszor hív hazai vonalas telefonszámokat, 

 aki sokszor hív külföldi vonalas telefonszámokat, 

 aki hatékonyan szeretné csökkenteni telefonköltségeit, 
 akinek fontos a videó-telefon vizuális élménye. 

Miért jobb az ACN videotelefon, mint a Skype? 

 Nem kell hozzá számítógép! 

 Nem kell megtanulni semmilyen új programot! 

 Lényegesen egyszerűbb a használata. 

 Mindig készenlétben van, mint egy hagyományos telefon! 
 Sokkal jobb a minősége, …stb. 

Hivatalos információkat itt olvashatsz >> 

Hogyan vásárolhatsz ACN Videótelefont? 

Egyszerűen. Te magad online megrendelheted, de kérlek, előtte mindenképpen olvasd el a rendelési 

információkat. Ha valami nem teljesen érthető, akkor keress meg elérhetőségeim valamelyikén. 
Visszahívlak, egyeztetünk, segítek. 

Az ACN Videótelefon megrendeléséhez szükséged lesz online fizetésre alkalmas 

bankkártyára, a Videótelefon díját és a szállítás költségeit a megrendeléskor kell kifizetni. Ezt 
követően néhány napon belül futárszolgálat szállítja ki a videótelefont a megadott címre. 

Részletes “összeszerelési”  tájékoztató segítség a dobozban is benne lesz. 

Részletes és hivatalos információk az ACN Videótelefonról  >> 

ACN Videótelefon online megrendelése itt  >> 

Szeretnél vásárolni ACN VideóTelefont, de előtte kérdeznél tőlem? 

 

 

http://www.myacn.eu/eu/hu_hu/voip/index.jsp
http://acnmarcali.honlap.hu/megrendeles-menete/
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Érdeklődését előre is köszönjük! 

További szép napot és sok sikert. 

Koncz Gábor 

ACN referens 

06/20/363-7556 

acnmarcali@gmail.com 

Skype : koncz.gabor3 

" ****  

Az ACN Önt is várja! Ne Álmodozzon, Kezdjen Élni!  

Ne felejtsd el : Ha rendelni szeretnél kérd a csoport azonosító számot e-mail ban!!! 

E-mail küldés itt >>>> 

cid:part1.01050300.02070500@gmail.com
mailto:acnmarcali@gmail.com?subject=Vásárlási%20szándék!!!

