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Váš dodavatel komunikačních systémů, 
datových sítí a servisních služeb:

Vážení zákazníci,  team TELCONNECT vám p řeje do nového roku 2012 dobré
zdraví, mnoho úsp ěchů v práci a št ěstí v osobním život ě.

Obracíme se na vás s akční nabídkou na upgrade Vašeho systému HiPath 
3000V8.0 na verzi V9.0, která byla od začátku roku 2012 uvolněna.

Výhody, které díky upgrade na V9.0 získáte:
⇒ Morální omlazení Vašeho systému na verzi roku 2012
⇒ Úsporu nákladů na případný budoucí zpoplatněný licenční upgrade
⇒ Možnost rozšíření systému o další účastníky/licence, umožňuje-li to váš stávající
HW. Případné rozšíření HW vám rádi na poptávku nabídneme.
⇒ Možnost rozšíření systému o CTI server sjednocené komunikace OpenScape
Office HX V3.0 pro váš PC, NTB, SmartPhone nebo tablet.

Naše nabídka platná do 23. dubna 2012:
• Licence upgrade systémového firmware z V8.0 na V9.0, vč. všech navázaných 
licencí (S2M licence V9.0, B-kanály V9.0, IP účastnické licence ComScendo V9.0)
ZDARMA do 23.4. 2012 .) (Po tomto datu stojí upgrade V8.0 na V9.0  … 21.400 Kč.) 

• Vy uhradíte jen práci našeho technika (instalaci upgrade, registraci licencí a migraci
dat a nastavení), tedy 1900 Kč pro zákazníky bez servisní smlouvy s TELCONNECT 
… zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou po slevě >15% jen 1600 Kč….. 
a dopravu technika z nejbližšího servisního střediska 
( z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně n. Ústí nad Labem)

Případné otázky rádi zodpovíme

Team TELCONNECT s.r.o.
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Kontakty:

TELCONNECT s.r.o.
Servisní střediska: PRAHA • BRNO • OSTRAVA •
PLZEŇ • ÚSTÍ NAD LABEM

tel. 547 210 178
E-mail: obchod@telconnect.cz

IČO: 28308719
Sídlo: Otakara Ševčíka 10, 636 00 Brno

www.telconnect.cz, obchod@telconnect.cz
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Unified Communication (UC) aplika ční SW balík pro HiPath 3000 … zajímá vás tato užite čná a návyková vymoženost?
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