OLAJŠAJTE SI DELO OD DOMA
Letošnje leto zagotovo zaznamuje veliko
sprememb in prilagajanj, tako v službi,
kot tudi doma. Mnogi med nami smo
preselili službene pisarne kar domov, če
je le narava dela to dopuščala. Delo
doma ima lahko nekatere prednosti,
predvsem pa od nas zahteva povsem
nov način odnosa do dela.

Poskrbite za delujočo
opremo
Računalnik imate. Telefon verjetno tudi. Preverite, ali je oprema primerna in dovolj zmogljiva za
nemoteno opravljanje službenih in šolskih nalog. Če boste ugotovili, da skupno število naprav v
gospodinjstvu ne zadošča, si dodatno opremo priskrbite pravočasno. Izbira je velika, T-2 pa svojim
naročnikom ponuja nakup opreme v T-2 Klubu, kjer ponujajo možnost plačila na 24 ali celo 36
obrokov.

Zagotovite si neprekinjeno
brezžično internetno
povezavo
Nekateri si za domačo pisarno
izberete dnevno sobo, drugi morda
kabinet. Če se ob tem soočate z
vprašanjem, kako omogočiti dobro
internetno povezavo, izberite sistem
Pametna Wi-Fi mreža, s katero si
lahko izboljšate vaš Wi-Fi signal, da bo
dosegel vse prostore v vašem
stanovanju ali hiši.

Pomembna je tudi sprostitev
Čeprav delamo v domači pisarni, si je dobro privoščiti nekaj prostega časa zase. Lahko so to naši
hobiji, lahko sprostitev pred televizijo ali pa se odločite narediti nekaj športnih vaj. V času karantene
si je marsikdo zabavo pred televizorjem popestril z dodatnimi programi oziroma vsebinami. T-2 v ta
namen svojim naročnikom omogoča tudi zakup dodatnih programov s točkami zvestobe, ki jih
prejemajo z mesečnim plačilom položnic za storitve, obenem pa za bolj aktivno preživljanje prostega
časa ponuja tudi izdelke za šport in prosti čas.

Z vami tudi,
ko delate doma

Prebrskajte med več kot 3.000 izdelki v T-2 Klubu in si opremite
domačo pisarno po vaših željah. Tudi do 36 obrokov.

*Za članstvo v T-2 Klubu veljajo Splošni pogoji poslovanja T-2 Kluba, dostopni na
https://klub.t-2.net/splosni-pogoji.aspx. Možnost obročnega plačila je možno le v primerih, ko
je član T-2 Kluba tudi naročnik storitev T-2. Slike so simbolične. Več informacij o ponudbi
najdete na spletni strani T-2 Kluba http://klub.t-2.net/, obiščete lahko eno izmed naših
poslovalnic T-2 ali nas pokličete na telefonsko številko 064 064 064.

