
  

Termeni şi condiţii  

Pachetul  Business Connect include tableta HP ElitePad 1000, Windows 8.1 şi Office 2013 (Home&Student) preinstalat, 

accesoriile Husă HP ElitePad şi tastatură HP Slim Bluetooth, abonament de internet MagentaONE_NetMobil S şi opţiunea Internet 

Extra 4G.  

  
Oferta  speciala este adresată clienţilor persoane juridice şi este valabilă în limita stocului disponibil până la data de 30.04.2016  

pentru contractele încheiate pe o perioadă de: 
 

 24 luni. Preţul lunar al pachetului Business Connect este de 19,9 Euro fără TVA, pret promotional pentru toata perioada contractuala 
de 24 de luni (comparativ cu pretul standard care este de 30,38 Euro fara TVA), şi include valoarea abonamentului de internet 
MagentaOne_NetMobilS si valoarea extraoptiunii Internet Extra 4G, la care se adauga rata tabletei HP ElitePad 1000. Dupa 
expirarea perioadei contractuale de 24 de luni, pretul pachetului este de 10,48 Euro fara TVA si include 8,06 Euro/lună fără TVA, 
reprezentând valoarea serviciilor de date incluse în abonamentul MagentaONE_NetMobil S, si 2,42 Euro/lună fără TVA, 
reprezentând valoarea extraoptiunii Internet Extra 4G. 
 

 36 luni. Preţul lunar al pachetului Business Connect este de 9,9 Euro fără TVA, pret promotional pentru toata perioada contractuala 
de 36 de luni (comparativ cu pretul standard care este de 20,38 Euro fara TVA), şi include valoarea abonamentului de internet 
MagentaOne_NetMobilS si valoarea extraoptiunii Internet Extra 4G, la care se adauga rata tabletei HP ElitePad 1000. Dupa 
expirarea perioadei contractuale de 36 de luni pretul serviciului este de 10,48 Euro fara TVA si include 8,06 Euro/lună fără TVA, 

reprezentând valoarea serviciilor de date incluse în abonamentul MagentaONE_NetMobil S, si 2,42 Euro/lună fără TVA, 
reprezentând valoarea extraoptiunii Internet Extra 4G.  

  
  

Caracteristicile pachetului:  

  

 Abonament de internet  MagentaONE_NetMobil S ce oferă 3 GB trafic de date naţional recomandat/lună pe întreaga perioadă 
contractuală;  

 Opţiune Internet  Extra 4G ce oferă viteze 4G de până la 150 Mbps pentru download şi de până la 50 Mbps pentru upload, 
valabile pentru 3 GB de trafic/lună;  

 După depăşirea traficului recomandat, viteza de download se va reduce la maximum 128 kbps şi va reveni la valorile iniţiale 
imediat ce începe următoarea perioadă de facturare, iar traficul adiţional nu este tarifat;  

 Eleganţă şi performanţă premiate, combinate cu durabilitatea la standarde militare (MIL-STD810G);  

 Un veritabil birou mobil, cu arhitectură demnă de un laptop de top şi un ecosistem impresionant de accesorii UTILE; husă HP 
ElitePad şi tastatură HP Slim Bluetooth incluse in pachet 

 Procesor quad-core Intel® Atom™ cu suport 64 biti, 4 GB RAM si 64 GB;   

 Ecran de 10.1” cu unghi larg de vizualizare, optimizat pentru exterior şi cu o rezoluţie de 1900x1200, protejat de  

Corning® Gorilla® Glass 3;  

 Conectivitate WIFI si 4G LTE cu HP Connection Manager; conectivitate WiDi cu dispozitive compatibile 

 Un ecran de start personalizabil: navigare la fel de uşoară cu touch dar şi cu mouse şi tastatură, live tile-uri redimensionabile, 
personalizare cu background-uri şi culori diferite;  

 Windows 8.1 si Office 2013 (editia Home&Student) preinstalate;   

 Multiple conturi de utilizator pe aceeasi tabletă;   

  



 Gratuit 15GB spaţiu de stocare în cloud, prin Microsoft OneDrive;  

 Acces la aplicaţii: sute de mii de programe din Windows 7 şi aplicaţii noi din magazinul Windows 8;  

 

 Detalii tehnice:   

Acoperirea 4G este disponibilă în 90% din teritoriul Municipiului Bucureşti şi în oraşele Bacău, Botosani, Brăila, Buzău, Cluj-Napoca, 
Constanta, Galati, Iasi, Bragadiru, Jilava, Otopeni, Baia-Mare, Piatra Neamt, Ploiesti, Satu Mare, Suceava şi Valea Prahovei (staţiunile 
turistice Sinaia, Buşteni şi Predeal).  

Detalii despre acoperirea 4 G se regăsesc pe: https://www.telekom.ro/harta-acoperire/ şi informaţia se actualizează lunar.  

Ediţia Windows de pe această tabletă include Office Home & Student 2013 cu versiuni complete de Word, Excel, PowerPoint şi One 
Note. Ediţia Office Home & Student 2013 nu poate fi folosită pentru activităţi comerciale, non-profit sau generatoare de venit.  

Suport tehnic:  

Pentru suport tehnic tabletă vă rugăm să sunati la 021.315.44.42, număr telefon suport tehnic HP.   

Date contact service HP: dispecer@systemplus.ro; telefon: 021.335.62.87.   
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