
„MyCall“ – pigūs skambučiai į užsienį

Populiariausias mobilaus ryšio operatorius tarp lietuvių, gyvenančių Norvegijoje yra „MyCall“. 
„MyCall“ anksčiau vadinosi „Lebara Norge“, tačiau 2012 m. pabaigoje pakeitė vardą. 

„MyCall“ produktai

„MyCall“ siūlo įvairius produktus, atitinkančius klientų poreikius. Norite sutaupyti skambučiams 
Norvegijoje  ir  į  užsienį?  Jei  taip,  rinkitės  „MyCall“ abonementą  Fastpris  value.  Gal  Jūs 
norite  kontroliuoti  savo  išlaidas  pasipildę  savo  telefono  sąskaitą,  kiekvieną  kartą  jai 
pasibaigus? Tuomet „MyCall“ išankstinio apmokėjimo kortelė Venner Kontant  turėtų būti 
Jūsų pasirinkimas. 

Išankstinio apmokėjimo kortelė – „MyCall“ Venner Kontant

Tautiečiai renkasi „MyCall“ Venner Kontant paslaugas dėl kelių priežasčių: „MyCall “ naudotojai tarpusavyje kalba nemokamai (300 min. per mėnesį), Pigu skambinti į  užsienį - 0,99 NOK/min. į  Lietuvos fiksuotąjį telefono ryšį ir 1,99 
NOK/min. į Lietuvos mobilųjį telefono ryšį.

„MyCall“ Venner Kontant pakuotė kainuoja 49 NOK, iš kurių 25 NOK galima naudoti pokalbiams.

„MyCall“ produktų galima įsigyti:
1. internetu   su banko kortele ir norvegišku ID nr., 
2. „MyCall“  parduotuvėje, adresu Brugata 1, Osle,
3. daugumoje  Norvegijos  prekybos  vietų.  MyCall  pradinėmis  prekiauja 

kioskai „Narvesen“, „7-Eleven“, „Shell“ ir kai kurios „Statoil“ degalinės.

Naudojatės kito mobilaus ryšio operatoriaus paslaugomis?

Pereikite į „MyCall “ ir išsaugokite savo numerį nemokamai šiuo adresu.

 Kortelės registravimas

http://www.mycall.no/mobil/venner-kontantkort/bestill
http://www.mycall.no/mobil/venner-kontantkort/bestill


Norvegijos  įstatymai  numato  visų  telefono  numerių  registravimą.  Registruokite  kortelę 
priimtiniausiu būdu.
Jei neturite norvegiško ID nr.:

 Pildykite registracijos anketą prekybos vietoje;

Jei jau turite Norvegišką asmens kodą (D/ID nr.):
1. Sekite registravimo instrukcijas pakuotėje;
2. Aktyvuokite kortelę internete šiuo adresu.

Kokį papildymo planą pasirinkti?

Paprasta keisti „MyCall“ paslaugų tarifus kiekvieną kartą, kai pildote sąskaitą. Tiesiog pasirinkite 
priimtiniausią mokėjimo planą ir Jūsų sąskaitos likutis pereis į naujuosius tarifus, net jei prieš tai  
buvo nustatytas kitas planas: 

 WORLD – jei skambinsite ir siųsite žinutes daugiausiai į užsienį, NORDEN – jei  skambinsite  ir  siųsite  žinutes  daugiausiai  Norvegijoje  ir  į  kitas 
Skandinavijos šalis.

„MyCall “ nemokamų minučių yra visuose mokėjimo planuose.

Pildykite sąskaitą internetu ir gaukite  premiją nuo pildymo sumos!

http://www.mycall.no/mobil/venner-kontantkort/aktivering
http://www.mycall.no/mobil/venner-kontantkort/aktivering


Sąskaitos pildymo meniu Jūsų gimtąja kalba!

Skambinkite sąskaitos pildymo nr. 81068666, lietuvių kalbos pasirinkimui spauskite 271.

Pigūs skambučiai iš Norvegijos į užsienį!

Sutaupykite skambučiams į užsienį

Jeigu daug skambinate į Lietuvą ar į kitas Europos šalis, 
taupykite pinigus su pildymo planu EU-PAKKEN. Už 199 

NOK gausite 200 min. į Lietuvą ir kitas ES šalis. Šis pildymo planas gali būti naudojamas kartu su  
kitu pasirinktu pildymo planu ir galioja 30 d. nuo pildymo dienos. EU-PAKKEN galima užsisakyti  
šiuo adresu. 

Pigūs pokalbiai Norvegijoje

Jeigu  daug  skambinate  Norvegijoje,  taupykite  su  pildymo 
planu  NORGESPAKKEN.  Už  199  NOK  gausite  500  min.  į 
visus Norvegijos tinklus, 500 SMS ir 500 MBB Norvegijoje. 
Šis  pildymo  planas  gali  būti  naudojamas  kartu  su  kitu 

pasirinktu pildymo planu ir galioja 30 d. nuo pildymo dienos. NORGESPAKKEN galima užsisakyti  
šiuo adresu. 

http://www.mycall.no/mobil/venner-kontantkort/eu-pakken
http://www.mycall.no/mobil/venner-kontantkort/eu-pakken


Kodėl „MyCall“?

Štai kiek sutaupysite pokalbiams Norvegijoje su „MyCall“ pildymu NORDEN

Štai kiek sutaupysite skambučiams į užsienio šalis su „MyCall“ pildymu WORLD

Lentelėje pateiktos paslaugų kainos, remiantis 2013 m. Liepos 8 d. tarifais, pateiktais tinklapiuose telenor.no ir netcom.no. 

Lentelėje pateiktos paslaugų kainos, remiantis 2013 m. Liepos 8 d. tarifais, pateiktais tinklapiuose telenor.no ir netcom.no.

Daugiau informacijos ieškokite  www.MyCall .no arba skambinkite tel. nr. 06160  (Norvegijoje) 
+47 815 68 166 (iš Lietuvos). „MyCall “ klientų aptarnavimo skyriaus operatoriai kalba daugeliu 
užsienio  kalbų, tarp kurių ir lietuvių.

MyCall mėnesinis mokėjimo planas Fastpris+

Pavargote nuo didelių telefono sąskaitų? Taupykite su mokėjimo planu Fastpris+.

Už mėnesinį mokestį:

 Skambinkite į daugiau nei 130 šalių, į visus tinklus, be sujungimo mokesčio

 Skambinkite Norvegijoje į visus tinklus, be sujungimo mokesčio

 Siųskite SMS  ir MMS Norvegijoje ir į užsienį 

 Naršykite internete

http://www.lebara.no/


 Abonementas yra neterminuotas ir nėra jokių nutraukimo sąlygų.

Į  mėnesinį  planą  sujungimo  mokestis  yra  įtrauktas,  tačiau  nėra  įtraukti  skambučiai  į 
trumpuosius numerius ir riomingo paslaugos. Tad kai važiuosite į užsienį, pasipildykite sąskaitą, 
kad galėtumėte skambinti iš užsienio į Norvegiją ir pan.

Visi, kurie turi banko kortelę, galės užsisakyti abonementą Fastpris Pluss. Užsakydami mokėjimo 
planą,  pasirinkite  apmokėti  sąskaitas  su  banko  kortele.   Jokio  mokumo  patikrinimo,  jokių 
sąskaitų  kas  mėnesį.  Abonemento  mokestis  bus  automatiškai  nuskaičiuojamas  mėnesio 
pradžioje  nuo  Jūsų  banko  kortelės.  Keiskite  abonementą  ir  tikrinkite  paslaugų  likutį  Lebara 
svetainės paskirtyje MIN SIDE/MY PAGE .

Paprasta užsakyti

Užsisakykite abonementą internetu. Jei kils klausimų, skambinkite telefonu 06160.

http://www.mycall.no/mobil/fastpris-pluss
http://www.mycall.no/login/?ReturnUrl=/minside/

	„MyCall“ – pigūs skambučiai į užsienį
	„MyCall“ produktai
	„MyCall“ siūlo įvairius produktus, atitinkančius klientų poreikius. Norite sutaupyti skambučiams Norvegijoje ir į užsienį? Jei taip, rinkitės „MyCall“ abonementą Fastpris value. Gal Jūs norite kontroliuoti savo išlaidas pasipildę savo telefono sąskaitą, kiekvieną kartą jai pasibaigus? Tuomet „MyCall“ išankstinio apmokėjimo kortelė Venner Kontant turėtų būti Jūsų pasirinkimas.
	Išankstinio apmokėjimo kortelė – „MyCall“ Venner Kontant


