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Abonamentul
SNPPC Kid

Abonament cu nelimitat minute/SMS in reteaua Vodafone, 50 minute/SMS nationale si 200MB traffic internet inclus la 5.5 Euro/luna fara
TVA.
Abonamentul este valabil exclusiv national.

Specificatii ceas:
•Localizare - Ceasul MyKi Touch se conectează până la 24 de sateliţi pentru o precizie maximă în timp ce localizează copilul.
•Apeluri - Ceasul MyKi Touch poate efectua apeluri până la 18 numere din agenda telefonică. Aceste numere sunt introduse în ceas de către 
părinte, folosind aplicaţia MyKi Watch.
•Conversaţii - MyKi Touch poate trimite mesaje vocale la aplicaţia mobilă MyKi Watch a părintelui, precum și să primească mesaje text și vocale 
prin intermediul aplicaţiei.
•Butonul SOS - Prin aplicaţia MyKi Watch introduci două numere care vor răspunde la apel atunci când este apăsat butonul SOS. Odată ce 
butonul a fost apăsat, ceasul MyKi Touch începe să apeleze părinţii consecutiv până când se face conexiunea.
•Ceas - MyKi Touch, pe lângă toate celelalte funcţii de comunicare și localizare, este și un ceas.
•Sunete şi melodii - Ceasul MyKi Touch poate gestiona în mod independent trei niveluri ale volumului de apel, precum și trecerea la modul 
vibraţii.

Gratuit

5.5 €
/luna



Include:
• Nelimitat Minute in orice retea nationala
• Nelimitat SMS-uri in orice retea nationala
• Nelimitat traffic de date cu primii 8 GB la viteze pana la 4.5G in national, urmatorii cu limitare viteza la 128Kbps
• 200 minute internationale fix&mobil UE

• Orice terminal din lista GRATUIT sau cu diferenta

• Pentru PORTARE se ofera 2 luni reducere 50% la valoarea abonamentului

si Vodafone N9 Gratuit sau Samsung J6 2018 la 14 Euro
sau Samsung J4 Plus la 20 Euro.

sau

Abonamentul SNPPC National 
8.5 € 
/luna

Gratuit

14E

20E
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Pachet Vodafone Office Complet pentru acasă: 
telefonie fixă și WI-FI

Include:
Internet fix – trafic inclus 300GB la viteze de pana la 150Mbps, speed-cap 512 kbps download/256 kbps upload, nelimitat pe timp de noapte
Secure Net, IP Fix- inclus
Voce Fixa nelimitat national, catre retele nationale fixe si mobile, plus international (Europa retele fixe, SUA, Canada & Israel, retele fixe si
mobile)
Principalul beneficiu il constituie faptul ca cele doua componene pot fi separate, astfel incat vocea poate fi instalata la o alta locatie decat
internetul. Puteti pastra internetul acasa si telefonul poate fi instalat la bunici/parinti.

Echipamente incluse in pachet: 
1. Router Huawei B310
✓ 2G/3G/4G connectivity

✓ Viteze de pana la 150Mbps download / 50Mbps Upload

✓ Wi-Fi: 802.11b/g/n

✓ Suporta pana la maxim 32 de utilizatori (device-uri) conectati simultan

✓ 1 LAN RJ45

✓ 2 SMA external antenna

2. Telefon fix MobiWire
✓ 2G/3G connectivity

✓ Talk Time: prin 2G - 10 ore, prin 3G  - 5 ore

✓ Standby Time: 12 zile

✓ Ecran color 2.4” 240*320px TFT LCD

✓ Baterie: 1,000mAh/Li-Ion4.2V

✓ Call Log: Missed, Received and Dialed calls 

✓ Speaker

11 €
/luna

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/secure-net/

