Program de loialitate
Compania Moldtelecom a îmbunătățit începând din 1 Mai curent, programul de loialitate destinat
abonaților serviciului de Televiziune Digitală IPTV, Televiziune Digitală IPTV + Internet, Serviciilor
Internet MaxFiber și Internet MaxDSL. Prin programul de loialitate compania își exprima recunoștința
față de clienții fideli și le oferă unul sau mai multe bonusuri care presupun:


reduceri la plata de abonament;



canale TV oferite suplimentar la abonament;



majorarea vitezelor de acces la Internet;

Astfel, pentru o perioadă promoțională de două luni, toți abonații pachetelor de Televiziune Digitală
Premier și Univers, vor viziona gratuit toate canale TV din grila de canale oferită de Moldtelecom
(excepție Adult).
Pentru abonații pachetelor de Internet MaxFiber, programul de loialitate include majorarea vitezei de
acces Internet, pentru abonamentul curent, cu până la 15 Mbps pe viață, în funcție de vechimea aflării
în rețea. În plus, pentru o serie de abonamente Internet MaxFiber, programul de loialitate oferă până la
10% reducere la prețul abonamentului curent de Internet.
De asemenea, pentru abonații pachetelor de Internet MaxDSL Webo și Start, programul de loialitate
include majorarea vitezei de acces Internet, pentru abonamentul curent, cu până la 2 Mbps pe viață, iar
pentru abonații pachetelor de Internet MaxDSL Start, MaxDSL 190 și MaxDSL Basic new programul de
loialitate oferă până la 5 lei reducere la plata de abonament, pe viață, în funcție de vechimea aflării în
rețea.
Denumirea pachetului

Bonusuri de Loialitate după vechimea în rețea
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3 + ani

Premier, Univers

toate canalele TV din grila Moldtelecom (excepție Adult), timp de 2 luni

Denumirea pachetului
Internet MaxDSL

Bonusuri de Loialitate după vechimea în rețea

Start, 190, Basic new
Webo
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Internet MaxFiber
195

3 + ani
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abonament
-

6 + ani
reducere 5 lei din abonament
majorarea vitezei Internet
cu 2 Mbps

Bonusuri de Loialitate după vechimea în rețea
3 + ani
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abonament

6 + ani
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Start, Comfort, 150, 160

Majorarea vitezei Internet
cu 10 Mbps
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Prin extinderea Programului de Loialitate pentru abonații noștri de Televiziune Digitală și Internet,
compania Moldtelecom își exprimă mulțumirea, aprecierea și respectul pentru alegerea abonaților de a
ne utiliza serviciile. Includerea mai multor beneficii suplimentare în programul de loialitate pentru
abonații serviciului de Televiziune Digitală și Internet este un pas important pentru companie și avem
convingerea că aceste beneficii vor răsplăti devotamentul abonaților față de alegerea făcută. Apreciem
mult încrederea acordată și asigurăm abonații că toată gama serviciilor noastre de Internet, Televiziune
Digitală, Telefonie Fixă și Telefonie Mobilă Unité, este creată pentru a le oferi cele mai complete,
avantajoase, comode și indispensabile soluții de comunicare.
Compania Moldtelecom este cel mai mare operator național de telecomunicații din Republica Moldova
și singura companie de pe piața de profil care oferă servicii complete de comunicații, servicii de
încredere, inovatoare și comod de utilizat, de la tradiționala telefonie fixă, la Internet de calitate,
Televiziune Digitală IPTV și Telefonie Mobilă Unitė. Clienții companiei Moldtelecom au la dispoziție o
gamă extinsă de servicii de comunicații, divertisment și tehnologia informației de cea mai înaltă calitate.

