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НОВИ ПОВОЛНОСТИ ОД 
ТМОБИЛЕ

Неодамна Т-Мобиле ги претстави најновите 
поволности за пост-пејд, бизнис и при-пејд корисниците: 
новите пост-пејд тарифни модели Flex, новата понуда на 
лаптоп со web'n'walk мобилен Интернет, намалување на 
цените кај тарифните модели Business и Team Business за 
бизнис корисниците, како и новогодишната кампања со 
одличен избор на бесплатни телефони и префрлување од 
при-пејд во пост-пејд за при-пејд корисниците.

Со новите пост-пејд тарифни модели Flex, кои се 
достапни од 4.12.2008 година, корисниците можат да 
разговараат по иста цена кон сите мрежи и дење и ноќе, 
почнувајќи од 3,1 денари за минута. Корисниците можат 
да изберат тарифа која најмногу ќе им одговара (Flex 250, 
Flex 600, Flex 1000 или Flex 1800). Промотивно, со 
склучување Договор за Доверба 24 на некој од Flex 
тарифните модели се добиваат бесплатни разговори до 
крајот на годината. 

Пост-пејд корисниците добиваат поволна 
web'n'walk понуда за користење мобилен Интернет, 
која вклучува Laptop, USB модем и 1 GB Интернет по 
промотивна цена од 999 денари месечно во Доверба 
24. Понудата ќе се користи со новиот тарифен модел - 
web'n'walk Laptop во Доверба 24, кој вклучува: Acer 
Aspire One Laptop,  USB модем, СИМ картичка и 1GB 
Интернет. Сите корисници кои ќе склучат Договор за 
Доверба 24 во рамките на промотивниот период (до 

31.12.2008 г.) ќе добијат промотивна месечна 
претплата од 999 денари.

Од 1.12.2008 година намалени се цените за повици 
кон сите мрежи во Македонија и за 50 отсто кај 
тарифните модели Business и Team Business и е 
воведена еднаква цена за разговори во текот на цел 
ден. Сега цените се намалени до само  2,5 денари во 
Business 4000, до 5,3 денари во Business 350, за повици 
кон сите национални мрежи. Корисниците на Team 
тарифните модели отсега ќе разговараат по цени од 
3,9 денари во Team 20.000 до 4,9 денари во Team 1250 
и дење и ноќе кон сите мрежи. 

Т-Мобиле стартуваше со новогодишна кампања за 
при-пејд корисниците со која секој при-пејд корисник 
кој ќе ја дополни својата сметка со ваучер од 3.000, 
6.000 или 9.000 денари добива бесплатен телефон. 

Според вредноста на ваучерот се избира 
бесплатниот мобилен телефон. За дополнета при-пејд 
сметка со ваучер од 3.000 денари може да се избере 
Nokia 2600 Classic или Sony Ericsson T280i, за дополнета 
при-пејд сметка со ваучер од 6.000 денари може да се 

избере Sony Ericsson S302 или Motorola EM 330 и за 
дополнета при-пејд сметка со ваучер од 9.000 денари 
може да се избере Nokia 5310 или Sony Ericsson W580i. 
Кампањата почна на 4 декември, а ќе трае до 31 
декември 2008 година. 

При-пејд корисниците дополнително можат да се 
префрлат во пост-пејд и притоа да го задржат својот 
број и префиксот. Префрлувањето на бројот од при-
пејд во пост-пејд се прави веднаш, на лице место во 
продажниот салон и е бесплатно. 
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ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА

На 20 ноември групата REWE-Touristik преку агенциите 
на ADAC, Atlas, Dertour, Kaufhof, Jahn - и Meir's Weltreisen 
ги подели своите новоиздадени каталози и ја пушти во 
продажба севкупната понуда за 2009 година. 

Во каталогот "Избрани Dertour-хотели за одмор во 
Хрватска инкл. Словенија, Монтенегро и Македонија" 
објавени се хотелските понуди за охридската ривиера, 
а во Rent-a-car турите со Hertz низ Македонија вклучена 

е "Tikvesh Wine route" 
со новоизградениот 
објект "Попова Кула" 
во Демир Капија, како 
и винаријата "Тиквеш" 
од Кавадарци, со цел 
да се направи нешто 
корисно и за винскиот 
туризам во Македонија. 
За еднодневните етапи 
Скопје-Демир Капија-

Битола-Охрид-Маврово-Скопје договорено е сместување 
на гостите во хотелите "Попова Кула" во Д. Капија, "Епинал" 
во Битола и "Бистра" во Маврово, а за подолг одмор на 
Охридското Езеро на избор се хотелите "Дрим" во Струга, 
"Инекс-Горица" во Охрид и "Гранит" во Свети Стефан близу 
Охрид. 

НОВ ЕНЕРГЕТСКИ СУДИР

Со најновата методологија на електричната енергија 
предизвикан е нов енергетски судир. Австријците се 
плашат дека нивната компанија ќе биде неликвидна 
доколку цената се пресметува според методологијата која 
ја предлага Регулаторната комисија за енергетика, а која 
според нив, е во спротивност со европските регулативи. 
Па, така, според Австријците неликвидноста на ЕВН би 
можела да предизвика и загрозување на обврските, кои 
компанијата ги има кон ЕЛЕМ и другите доставувачи на 
електрична енергија.

Според вицепремиерот Зоран Ставревски, 
неинвестирањето во електричната мрежа би имало лош 
одраз врз македонската економија и врз странските 
компании кои сакаат да инвестираат во државава. 

ДОБРОВОЛНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Од 1 јануари 2009 година ќе почне доброволното 
пензиско осигурување или, пак, третиот пензиски столб, а 
во фондовите ќе можат да се зачленат сите лица постари 
од 18 години, вработени, невработени и студенти. 

Парите од овој столб осигуреникот ќе може да ги 
повлече 10 години пред да ги исполни законските услови 
за пензионирање, беше истакнато на советувањето 
кое беше 
организирано од 
Министерството за 
труд и социјална 
политика и 
пензиската 
агенција - МАПАС, 
кое се одржа во 
Битола.

Државата не 
дава гаранции 
за сигурноста на 
парите во доброволните пензиски фондови, па затоа 
граѓаните треба да бидат внимателни каде ги вложуваат 
своите пари.

Преку контролните механизми државата ќе се грижи 
овие фондови да работат законски, а супервизијата на 
работењето ќе се врши преку МАПАС.


