Apeluri ieftine în străinătate cu MyCall
Lebara Norge este unul dintre cei mai populari operatori de telefonie mobilă pentru străini în
Norvegia.
Lebara Norge și-a schimbat numele în MyCall.
Avem aceleași produse extraordinare și aceleași prețuri mici!

Românii aleg MyCall deoarce:


Oferă prețuri mici la apelurile în străinătate (0,89 NOK/minut către rețele fixe din România)
dar și pentru apelurile locale în Norvegia



Persoanele din rețeaua MyCall pot vorbi gratuit între ele (până la 300 de minute lunar).

Produsele MyCall se găsesc astfel:


Online la www.mycall.no
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La oricare dintre următorii distribuitori MyCall:

Trece-ți numărul pe MyCall păstrându-ți numărul de telefon
Indiferent de operatorul căruia îi ești subscris în present, poți să te muți la MyCall păstrându-ți
numărul de telefon. Tot ce trebuie să faci este să intri online pe mycall.no și în momentul în care
comanzi MyCall Venner Kontant să îți introduci numărul de telefon deținut în secțiunea “Transfer
number”.

Cartelă sau abonament?
Cu MyCall poți decide ce ți se potrivește cel mai bine:
1. Cartelă prepaid: “MyCall Venner Kontant” dacă vrei să ai control absolut asupra costurilor
tale și nu dorești să primești facturi.
2. Abonament: “Fastpris +” include minute internaționale și poți plăti atât ca factură cât și prin
extragere directă de pe cardul tău de credit.

1. MyCall Venner Kontant
Dacă ai venit de curând în Norvegia, cel mai ușor ar fi să
cumperi o cartelă prepaid, mai exact un pachet de start
“MyCall Venner Kontant Startpakke”. Costă 49 NOK din care
25 NOK pot fi utilizați drept credit, prețurile apelurilor fiind
cele corespunzătoare planurilor tarifare MyCall Venner .

Conform legislației norvegiene, toți utilizatorii de telefonie mobilă sunt obligați să înregistreze
numerele de telefon, altfel acestea nu vor fi activate.
Cum te înregistrezi?
 Dacă deții Număr Personal Norvegian, te poți înregistra online la www.mycall.no sau trimiți un
SMS la 06160 conținând cuvântul “NAME” urmat de numele tău și de cele 11 cifre care
formează Numărul Personal Norvegian.
 Dacă nu ai un Număr Personal Norvegian îți poți înregistra o cartelă MyCall Venner Kontantkort
la distribuitorii noștri completând un formular de înregistrare.
Ce cartelă de reîncărcare ar trebui să alegi?
Clienții MyCall Venner pot alege, în funcție de destinația apelurilor, între cele două tipuri de cartele de
reîncărcare:


Ladekort World– dacă suni și trimiți SMS mai mult în străinătate,



Ladekort Norden – dacă suni și trimiți SMS mai mult în Norvegia.

Ambele opțiuni cuprind minute gratuite între utilizatorii MyCall precum și navigare ieftină pe internet.
Dacă încarci online, primești 15% bonus la fiecare reîncărcare.

Dacă alegi Ladekort Norden economisești asftel:

Dacă alegi Ladekort World economisești astfel:

2. Abonament MyCall Fastpris+
Dacă preferi varianta unui abonament lunar, poți alege între cele patru planuri tarifare diferite:

Trebuie să te decizi asupra modalității de plată atunci când comanzi abonamentul:
-

Factură, se emite în ziua de întâi a fiecărei luni

-

Card de credit, dacă dorești să eviți un control al posibilității tale de creditare, atunci aceasta
ar fi o opțiune pentru tine. Astfel, ți se va extrage automat din cont suma corespunzătoare
planului tarifar ales, lunar, în aceeași zi în care ai comandat pentru prima data abonamentul.

Pentru mai multe informații poți suna la Serviciul Clienți la 06160 sau vizita www.mycall.no.

