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smart  

 

InformacIone të përgjIthshme, karakterIstIka dhe kushte për përdorIm 

S   M   L 
Biseda TË 

PAKUFIZUARA drejt të 
gjitha rrjeteve vendore   

Biseda TË 
PAKUFIZUARA dhe SMS 

drejt të gjitha rrjeteve 
vendore  

  

Biseda TË PAKUFIZUARA 
dhe SMS drejt të gjitha 

rrjeteve vendore  

      

SMS TË PAKUFIZUARA 
në rrjetin e Telekomit   

  

  

100 minuta drejt rrjeteve 
ndërkombëtare 

    

1 GB  
  

10 GB 
  

20 GB 

super internet të shpejtë super internet të shpejtë super internet të shpejtë 

        opsion Video 

        MaxTV GO 

599 den.   999 den.   1.499 den. 

 

 

 
InformacIone shtesë 
 

 

shërBIme ceLuLare - Smart 
 

 
1. Modelet tarifore janë të kapshme për të gjithë abonuesit e rinj dhe ekzistues në postpejd. 
2. Interrvali i tarifimit të bisedave është në minutë, ndërsa i internetit në 10 KB. 
3. Minutat drejt rrjeteve ndërkombëtare vlejnë për zonat Evropë dhe Botë. 
4. Çmimi për SMS mesazhet drejt rrjeteve vendore dhe të huaja pas tejkalimit të të përfshirave është 5,9 denarë. 
5. Çmimi për MMS drejt rrjeteve vendore është 17,7denarë, ndërsa drejt rrjeteve ndrëkombëtare është 41,3 denarë. 
6. Për SMS mesazhet e kyçura vlen Politika e shfrytëzimit fer – 10.000 SMS mesazhe. 
7. Pas shfrytëzimit të internetit të kyçur në modelin tarifor, abonuesi mund të vazhdojë të surfojëvetëm nëse aktivizon një nga 

internet pakot plotësuese: https://www.telekom.mk/mobile-surf.nspx. 
8. Me Smart modelet tarifore, internet qarkullimi i kyçur mund të përdoret edhe në pajisje tjetër. Më shumë informacione për 

shërbimin Ndani internet: https://www.telekom.mk/spodeli-internet.nspx. 
9. Gjatë ndërrimit të modelit tarfor ose shfrytëzimit të promocionit për internet në modelin e njëjtë tarifor, internet qarkullimi 

rivendoset dhe abonuesit i ndahet sasi interneti të ri, varësisht nga përzgjedhja e tij. 
10. Përzgjedhje e madhe e telefonave me çmim të shkëlqyer në Besnik 24 ose Buxhet familjar: 

https://www.telekom.mk/mobilni-uredi.nspx. 
11. Opsioni Familja në Smart  - 20% lirime të parapagesës me kombinim të 3-5 Smart linja në një llogari. 
12. SMART DUO Opsion në Smart - 10% lirim të parapagesës me kombinim të 2 Smart linjave në një llogari. 
13. Që të shtojë linjë në ndonjë  nga COOL modelet tarifore, abonuesi duhet të ketë të paktën 2 linja celulare të Smart S, M 

ose L 
 

 

 
 
 
 
Cool MODELI TARIFOR 

https://www.telekom.mk/mobile-surf.nspx
https://www.telekom.mk/spodeli-internet.nspx
https://www.telekom.mk/mobilni-uredi.nspx
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COOL COOL JUNIOR 
Biseda TË PAKUFIZUARA në rrjetin e Telekomit  Biseda TË PAKUFIZUARA në rrjetin e 

Telekomit 
 

100 minuta drejt rrjeteve tjera  100 minuta drejt  
rrjeteve tjera 

4 GB 
super internet i shpejtë 

4 GB 
super internet i shpejtë 

            Kontroll i plotë i shpenzimit 

499 den. 599 den. 
 
 

14. Nga 1 nëntori i vitit 2018 në mënyrë promotive të gjithë abonuesit e rinj të Smart dhe Telekom SafeNet shërbimit shtesë, e 
cila mundëson siguri gjatë surfimit të rrjetit celular të Telekomit. Telekom SafeNet aktivizohet në mënyrë automatike tek të 
gjitha linjat e reja celulare, me periudhë falas prej 4 javëve. Pas përfundimit të periudhës falas, shërbimi paguhet 29 
denarë në muaj, për çka abonuesi njoftohet me SMS porosi: https://www.telekom.mk/telekom-safenet.nspx 

 

PROMOCIONE 
 
 
VoLItshmërI pLotësuese për smart  

 
Me fillim nga 01.04.2020, abonuesit e Smart, të cilët do ta aktivizojnë opsionin #QëndroNëShtëpi, respekitivisht do ta aktvizojnë 
opsionin për llogari elektronike, do t’i fitojnë volitshmëritë si vijon: 
 

1. Varësisht nga tarifa që e përdorin, abonuesit e Smart do të fitojnë internet mobil mujor shtesë nëse e kanë aktiv opsionin 
#QëndroNëShtëpi: 

 
 
 

Smart S Smart M Smart L 

500 MB 5 GB 5 GB 

 
 

1. Varësisht nga tarifa që e përdorin, abonuesit e Smart do të mund të aktivizojnë Përfitime shtesë. 
 

Përfitime shtesë Për 

Smart S Smart M Smart L 

500 MB 5 GB 5 GB 

SMS të pakufizuara Opsioni Video  
 
 

• Përfitimet shtesë janë të kapshme nëse abonuesi e ka aktiv opsionin #QëndroNëShtëpi 
• Përfitimet shtesë janë promocion pa kompensim plotësues  
• Përfitimet shtesë aktivizohen kryesisht përmes aplikacionit celular Telekom MK  
• Çdo abonues i në modelin tarifor Smart mund të zgjedh përfitim shtesë për linjën e tij të celularit, varësisht nëse përdorë 

tarifë S, M ose L 
• Përfitimet shtesë vlejnë 30 ditë nga dita e aktvizimit 
• Pas përfundimit të 30 ditëve, abonuesi  mund të aktivizojë sërish përfitim të njëjtë ose të ri nga ofertat për modelin e tij 

tarifor 
• Promocioni vlen për të gjithë abonuesit e Smart S/M/L 
• Oferta është promotive dhe vlen në periudhë të kufizuar kohore 

 

https://www.telekom.mk/telekom-safenet.nspx

