Bizonyára Önt is állandóan foglalkoztatja
vállalkozása működési költségeinek csökkentése.
Ha gondolt már arra…





hogy
gépkocsivezetőivel,
alkalmazottaival,
partnereivel
folytatott
telefonbeszélgetései mennyibe kerülnek vállalkozásának…
hogy jelenlegi vezetékes- vagy mobil telefonszolgáltatójánál, internet-szolgáltatójánál
talán olcsóbb is akad a piacon…
hogy talán van olyan szakember, aki ezt Önnek kideríti, sőt, a legolcsóbb szolgáltatás
felkutatása tekintetében leveszi az Ön válláról a terheket…
hogy talán van olyan szolgáltatás, amely 100%-ban garantáltan megtakarítást
eredményez…
akkor ideje hozzánk fordulnia!
Költségmenedzsment magas szinten - telekommunikációs költségcsökkentés
mobiltelefon - vezetékes telefon - internet

A mindennapjainkra jellemző gazdasági és pénzügyi környezetben a vállalkozások működési
költségcsökkentésének egyik hatékony eszköze lehet a fuvarozó vállalkozások által használt
telekommunikációs eszközpark (mobiltelefonok, vezetékes telefon és internet)
számladíjainak átvilágítása, az indokolatlan használati díjak felszámolása és szolgáltató által
biztosított optimális díjcsomag kiválasztása.
2011-ben "Esély a felzárkózásra" címmel mutattuk be költséghatékonysági programunkat,
melynek részeként útjára indítottuk a NiT Hungary és a FUTURA Europa s.r.o. közötti
együttműködési megállapodás szerinti új szolgáltatásunkat.
Garantált megtakarítás!
A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA




a telekommunikációs eszközpark működésének díjmentes költségelemzése optimális szolgáltatói díjak elérése
telekommunikációs szolgáltatások módosítása - elég egy meghatalmazás
megtakarítás kimutatása - a módosítás utáni első számlázott időszakra kiállított
számla alapján
A SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI









nincs szolgáltató váltás
nincs hűségidő felmondás
nincs elkötelezettség
nincs kockázat
nincs költsége - díjmentes költségelemzés
nincs vele külön teendője – teljes körű ügyintézés
átláthatóság - folyamatos tájékoztatás




titoktartás és megbízhatóság - nincsenek rejtett feltételek
sikerdíj 7 hónapig, kizárólag az elért eredmény után - a 8. hónaptól minden külön
költségtől mentes
A SZOLGÁLTATÁS EGYEDISÉGE





szolgáltató-függetlenség
személyre szabottság
azonnali ügyintézés
A SZOLGÁLTATÁS REFERENCIÁI

10 év tapasztalat - több ezer előfizetés átvilágítása – 20-40 % átlagos megtakarítás – eddig
mindent átvilágított vállalkozásnál csökkentek a telekommunikációs költségek!
A SZOLGÁLTATÁS DÍJA
A szolgáltatás díja csak sikerdíj, mely nem jelent többletkiadást, hiszen az a megtakarítás
része! Díjként kizárólag a havi megtakarítás 50%-a kerül számlázásra, 7 hónapon keresztül.
A 8. hónaptól vállalkozása elért megtakarítása 100%-ban az Öné marad!
SZÁMOLJUNK EGYÜTT: Ha egy havi 100.000 Ft-os számlából 20 % megtakarítást (20.000 Ft) érünk el,
akkor az első évben már 240.000.-Ft, de a sikerdíj levonása után is 170.000 Ft a vállalkozás
megtakarítása! (a megtakarítás az első hét hónapban 10.000 Ft, a 8-12. hónapokban havi 20.000 Ft,
azaz 7 x 10.000 + 5 x 20.000 = 170.000 Ft).

A SZOLGÁLTATÁS ÖNRE HÁRULÓ TERHEI
Sajnos ilyen terheket nem tudunk említeni… Öntől nem kell más, csak egy Felhatalmazói
Nyilatkozat és utolsó havi előfizetési számlája. Minden mást intézünk Ön helyett, nincs más
dolga, mint felhatalmazást adni számunkra, és figyelni telefonszámlája, internet-számlája
összegének csökkenését. (A számlát eredetiben, vagy színes képformátumban, valamennyi
oldalt tartalmazva tudjuk elfogadni.)
További felvilágosításért keresse regionális irodáját, vagy budapesti irodánk szolgáltatási
csoportját:
NiT Hungary
1108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5.
Telefon: (36-1) 264-5040/257
E-mail: tagszolgaltatas@nit.hu
Az ügyintézéshez szükséges felhatalmazói nyilatkozat itt tölthető le: Felhatalmazói Nyilatkozat (MS Word)

