
ANEKS 1 
Tarifat e telefonisë celulare 

 
I. Albanian Mobile Communications sh.a. (AMC) 

 
A. Programet me parapagesë 

 
Dy programet kryesore me parapagesë që ka aktualisht në treg kompania AMC janë: Alba Karta 
dhe AMC Karta. 
 

A/1.  Alba Karta.  
 

Ky program iu mundëson përdoruesve qënëpërmjet rimbushjeve duke filluar nga 200 lekë, të 
përfitojnë gjithçka që ju nevojitet nga ky program. Disa nga ofertat që ofron ky program janë:  

- Paketa nderkombëtare 
- Paketa 300 minuta 
- 500 minuta me të gjithë 
- Paketa ditore SMS etj. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër qëofron ky program mund të 
vizitoni adresën:  
http://www.amc.al/Default.aspx?id=212&nt=18&lang=2 

 
A/2. AMC Karta. 
 

Ky program ofron një larmi më të madhe mundësish për përdoruesin. Përveç ofertave që 
përmban Alba Karta, programi AMC Karta ofron disa shërbime si: 

- SMS Box 
- AMC Karta bonus 
- Fun tune 
- AMC easy etj. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitoni adresën:  
http://www.amc.al/Default.aspx?id=2027&nt=18&lang=2 
 
 

B. Programet me kontratë. 
 
B.1. Programet “ALL INCLUSIVE”. 
 
Këto programe janë disa llojesh në varësi të pajtimit mujor, nga i cili marrin edhe emërtimin. 
Pajtimi mujor varion nga 1000 deri në 6000 lekë, të cilat përmbajnë 1000 – 1500 minuta brënda 
rrjetit, deri në 320 minuta kombëtare, si dhe deri në 2 GB internet. 

http://www.amc.al/Default.aspx?id=212&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=2027&nt=18&lang=2


Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitoni adresat e mëposhtme: 
 

 Lloji i programit Adresa elektronike 
1 ALL INCLUSIVE 1000 http://www.amc.al/Default.aspx?id=6213&nt=18&lang=2 

2 ALL INCLUSIVE 2000 http://www.amc.al/Default.aspx?id=6214&nt=18&lang=2 

3 ALL INCLUSIVE 3000 http://www.amc.al/Default.aspx?id=6215&nt=18&lang=2 

4 ALL INCLUSIVE 4000 http://www.amc.al/Default.aspx?id=6216&nt=18&lang=2 

5 ALL INCLUSIVE 6000 http://www.amc.al/Default.aspx?id=6217&nt=18&lang=2 

 
B.2. Programet “BUSINESS UNLIMITED”: 
 
Kjo kategori përdoruesish mund të zgjedhë pfertën më të favorshme në varësi të shumës së 
pajtimit mujor, i cili varion nga  1,100 – 50,000 lekë. Me këto programe, përdoruesit përfitojnë 
minuta dhe SMS brënda grupit pa limit, si dhe: 

- Deri 4500 minuta kombëtare,  
- Deri 5000 SMS kombëtare,  
- Deri në 10 GB internet. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.amc.al/Default.aspx?id=4641&nt=18&lang=2 
 
B.3. Programet “CORPORATE”. 
 
Aktualisht nga kjo kategori janë në përdorim tre lloje programesh: 

- “Corporate plus” me 600 lekë pajtim mujor. 
- “Corporate plus 90” me 1100 lekë pajtim mujor. 
- “Corporate plus No limit” me 1400 lekë pajtim mujor. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.amc.al/Default.aspx?id=2333&nt=18&lang=2 
 
B.4. Programet “BUSINESS” 
 
Në këtë kategori programi përfshihen tre lloje: 

- “Business Plus”, me pajtim mujor 800 lekë. 
- “Business Group 60”, me pajtim mujor 1100 lekë. 
- “Business Group No Limit” me pajtim mujor 1900 Leke. 

http://www.amc.al/Default.aspx?id=6213&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=6214&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=6215&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=6216&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=6217&nt=18&lang=2
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Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.amc.al/Default.aspx?id=3581&nt=18&lang=2 
 
B.5. Programet “CORPORATE CONTROL”. 
 
Corporate Control është një bashkim i programve me kontratë dhe ALBAKARTA.Përdoruesit 
mund të flisin sipas nevojave të tyre duke kontrolluar kostot me anë të një konsumi mujor të 
paracaktuar.Koha e bisedës mund të ripërtërihet me ndihmën e kartave rimbushëse, si dhe të 
transferohet në muajin pasardhës. 
Në këtë kategori programi përfshihen tre lloje: 

- “Corporate Control 60”, pajtim mujor 400 lekë, me 60 minuta kombëtare falas. 
- “Corporate Control 120”, pajtim mujor 700 lekë, me 120 minuta kombëtare falas. 
- “Corporate Control 180”, pajtim mujor 1000 Leke, me 180 minuta kombëtare falas. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.amc.al/Default.aspx?id=3582&nt=18&lang=2 
 
B.6. Programet “PAKETAT BUSINESS” 
 
Paketat e minutave Business u japin mundësi përdoruesve Business të kryejnë telefonata të 
leverdisshme drejt rrjeteve kombëtare ose brenda rrjetit AMC. Abonentët mund të zgjedhin një 
nga paketat e minutave Business dhe paguajnë tarifë mujore sipas paketës përkatëse: 

- Extra Talk 600, me çmim 1200 lekë, 
- Extra Talk 1500, me çmim 2000 lekë. 

Gjithashtu ky lloj programi ofron edhe paketa me minuta kombëtare, paketa me minuta 
ndërkombëtare, paketa SMS etj. 
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.amc.al/Default.aspx?id=2335&nt=18&lang=2 
 
B.7. Programet “BUSINESS IN MOTION” 
 
Ky program ka në qendër biznesmenët që udhëtojnë dhe kërkojnë të jenë në kontakt të 
vazhdueshëm me zyrën dhe klientët. Shërbimet që mund të përfitoni nga ky program, kudo që 
ndodheni, janë:  

- Posta elektronike,  
- Interneti,  
- Trasnferimi i të dhënave,  
- Faksi. 

Emërtimi i llojit të paketës është në varësi të sasisë së internetit në MB: 
- “Internet 400”, Karta SIM dhe lidhja e saj janë falas, pajtimi mujor 500 lekë, 400 MB 

internet falas. 

http://www.amc.al/Default.aspx?id=3581&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=3582&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=2335&nt=18&lang=2


- “Internet 1 GB”, Karta SIM dhe lidhja e saj janë falas, pajtimi mujor 1000 lekë, 1024 MB 
internet falas. 

- “Internet 4 GB”, Karta SIM dhe lidhja e saj janë falas, pajtimi mujor 3000 lekë, 4096 MB 
internet falas. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.amc.al/Default.aspx?id=294&nt=18&lang=2 
 
B.7. Programet “CONSUMER CONTRACTUAL” 
 
Kjo kategori programi përmban disa lloje programesh, të cilat ofrojnë: 

- Minuta falas brënda grupit, 
- Minuta falas kombëtare, 
- SMS falas brënda grupit, 
- SMS falas kombëtare, 
- Internet falas. 

 
Llojet që ofron kjo kategori programi janë: 

- Unlimited me pajtim mujor 900, 1400, 2400, 4000, 6000 dhe 8000 Lekë. 
- Consumer Plus me pajtim mujor 1000 Lekë. 
- Consumer 50 pa pajtim mujor. 
- Consumer 100 pa pajtim mujor 
- Consumer 200 pa pajtim mujor 
- Consumer 500 pa pajtim mujor 
- Consumer 1000 me pajtim mujor 500 Lekë. 
- Consumer 2500 me pajtim mujor 500 Lekë 
- Consumer 5000 pa pajtim mujor 
- Consumer 1000 pa pajtim mujor 

Një lloj i vecantëështë programi “Consumer Group”, i cili përmban: 
- Consumer Group 60 me pajtim mujor 700 Lekë. 
- Consumer Group 120 me pajtim mujor 1200 Lekë. 
- Consumer Group 180 me pajtim mujor 1500 Lekë. 

 
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitoni adresat e mëposhtme: 
 

 Lloji i programit Adresa elektronike 
1 UNLIMITED http://www.amc.al/Default.aspx?id=4598&nt=18&lang=2 

2 CONSUMER PLUS http://www.amc.al/Default.aspx?id=288&nt=18&lang=2 

3 CONSUMER 50 http://www.amc.al/Default.aspx?id=2325&nt=18&lang=2 

4 CONSUMER 100 http://www.amc.al/Default.aspx?id=2327&nt=18&lang=2 

5 CONSUMER 200 http://www.amc.al/Default.aspx?id=2328&nt=18&lang=2 

http://www.amc.al/Default.aspx?id=294&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=4598&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=288&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=2325&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=2327&nt=18&lang=2
http://www.amc.al/Default.aspx?id=2328&nt=18&lang=2


6 CONSUMER 500 http://www.amc.al/Default.aspx?id=2329&nt=18&lang=2 

7 CONSUMER 1000 http://www.amc.al/Default.aspx?id=292&nt=18&lang=2 

8 CONSUMER 2500 http://www.amc.al/Default.aspx?id=291&nt=18&lang=2 

9 CONSUMER 5000 http://www.amc.al/Default.aspx?id=290&nt=18&lang=2 

10 CONSUMER 10000 http://www.amc.al/Default.aspx?id=289&nt=18&lang=2 

11 CONSUMER GROUP http://www.amc.al/Default.aspx?id=1229&nt=18&lang=2 

 
B.8. Programet “i-Phone 4”. 
 
AMC ofron për pajtimtarët me kontratë programet “i-Phone 4”, me kushtet e mëposhtme: 
 

1. Paketa biznesi: 

Programi 
AMC 

Business 
i-2700 

AMC 
Business

i-4300

AMC 
Business

i-6400

AMC 
Business

i-8500

AMC 
Business
i-15000

AMC 
Business 
i-30000 

AMC 
Business
i-50000

Pajtimi 
mujor/lekë (pa 
TVSH) 

2,700 4,300 6,400 8,500 15,000 30,000 50,000 

Minuta falas 
brenda grupit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit 

Minuta falas 
kombëtare 60 250 450 620 1,200 2,500 4,500 

SMS falas 
brenda grupit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit 

SMS falas 
kombëtare 300 500 700 1,000 1,500 3,000 5,000 

Internet falas 1300 MB 1500 MB 1700 MB 2000 MB 2200 MB 10240 MB 10240 MB
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.amc.al/Default.aspx?id=5377&nt=18&lang=2 
 

2. Paketa individuale: 
Programi AMC i-2600 AMC i-4400 AMC i-6500 AMC i-8700

Pajtimi mujor/lekë (pa TVSH) 2,600 4,400 6,500 8,700 
Minuta falas brenda grupit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit 
Minuta falas kombëtare 55 155 270 350 
SMS falas brenda grupit Pa limit Pa limit Pa limit Pa limit 
SMS kombëtare falas 160 255 450 550 
Internet falas 700 MB 1500 MB 1700 MB 2000 MB 
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: http://www.amc.al/Default.aspx?id=5376&nt=18&lang=2 
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II. Vodafone Albania sh.a. 
 

A. Programet me parapagesë. 
 
A.1. Programi “Vodafone Card”. 
 
“Vodafone Card”është një nga dy programet me parapagesë që ofron kompania Vodafone 
Albania. Nëpërmjet rimbushjeve në shuma të ndryshme, përdoruesit përfitojnë nga gjithçka që 
ofron ky lloj programi. 
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/vodafone/Vodafone_Card_10_1.php 
 
A.2. Programi “Vodafone Club”. 
 
“Vodafone Club”, është programi tjetër me parapagesë që ofron kompania Vodafone Albania. 
Ky program, në ndryshim nga programi  “Vodafone Card”, aplikon oferta speciale për 
përdoruesit e grupit. 
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/vodafone/Vodafone_Club_13_1.php 
 
 

B. Programet me Kontratë. 
 
B.1. “Vodafone Integral”,  
 
Ky program,me pajtim mujor 500 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit, 
- SMS brënda grupit pa limit, 
- Minuta ndërkombëtare opsionale në varësi të shumës së paguar. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 
 
B.2. “Vodafone Integral 25” 
 
Ky program, me pajtim mujor 1400 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit, 
- SMS brënda grupit pa limit, 
- 25 minuta kombëtare 
- 100 SMS kombëtare 

http://www.vodafone.al/vodafone/Vodafone_Card_10_1.php
http://www.vodafone.al/vodafone/Vodafone_Club_13_1.php
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1


- 100 MB internet 
- Minuta ndërkombëtare opsionale në varësi të shumës së paguar. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 
 
B.3. “Vodafone Integral 60” 
 
Ky program, me pajtim mujor 2200 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit, 
- SMS brënda grupit pa limit, 
- 60 minuta kombëtare 
- 500 SMS kombëtare 
- 250 MB internet 
- Minuta ndërkombëtare opsionale në varësi të shumës së paguar. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 
 
B.4. “Vodafone Integral 120” 
 
Ky program, me pajtim mujor 2800 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit, 
- SMS brënda grupit pa limit, 
- 120 minuta kombëtare 
- 500 SMS kombëtare 
- 500 MB internet 
- Minuta ndërkombëtare opsionale në varësi të shumës së paguar. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 
 
B.5. “Vodafone Integral 240” 
 
Ky program, me pajtim mujor 3500 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit, 
- SMS brënda grupit pa limit, 
- 240 minuta kombëtare 
- 500 SMS kombëtare 
- 500 MB internet 
- Minuta ndërkombëtare opsionale në varësi të shumës së paguar. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 

http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1


 
B.6. “Vodafone Integral 400” 
 
Ky program, me pajtim mujor 5000 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit, 
- SMS brënda grupit pa limit, 
- 400 minuta kombëtare 
- 700 SMS kombëtare 
- 1 GB internet 
- Minuta ndërkombëtare opsionale në varësi të shumës së paguar. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 
 
 
B.7. “Vodafone Integral 600” 
 
Ky program, me pajtim mujor 7000 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit, 
- SMS brënda grupit pa limit, 
- 600 minuta kombëtare 
- 1000 SMS kombëtare 
- 1 GB internet 
- Minuta ndërkombëtare opsionale në varësi të shumës së paguar. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 
 
B.8. “Vodafone Integral 800” 
 
Ky program, me pajtim mujor 9000 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit, 
- SMS brënda grupit pa limit, 
- 800 minuta kombëtare 
- 1000 SMS kombëtare 
- 1 GB internet 
- Minuta ndërkombëtare opsionale në varësi të shumës së paguar. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 
 
 
 

http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1
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B.9. “Vodafone 0” 
 
Ky program, pa pajtim mujor ofron minuta ndërkombëtare opsionale dhe SMS kombëtare 
opsionale në varësi të shumës së paguar. 
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1 
 
B.10. “Vodafone U Control 1500” 
 

“Vodafone U Control 1500” është një kombinim ku ndërthuren plani tarifor me kontratë dhe me 
parapagesë duke ofruar opsionet më të mira të tyre.Ky plan tarifor, përveç se mundëson 
kontrollin e plotë të kostove të komunikimit, ofron fleksibilitet dhe tarifa të thjeshta përdorimi. 

- Pagesë fikse mujore 1500 lekë. 
- Tarifa të njëjta për të gjitha thirrjet kombëtare, etj. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.vodafone.al/vodafone/Vodafone_U_Control_1500_17_1.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vodafone.al/?crd=0,1,1,2,0,406&ln=1
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III. Eagle Mobile sh.a. 
 

A. Programet me parapagesë. 
 
A.1. Super riniring. 
 
Ky është një program me parapagesë që ofron kompania Eagle Mobile, nëpërmjet së cilës 
përdoruesit përfitojnë: 

1. Me rimbushje 200 lekë: 
- 200 minuta drejt Super Riniring 
- 200 SMS drejt Super Riniring 
- 200 MB internet 
- Vlefshmëria 7 ditë 

2. Me rimbushje 500 lekë: 
- 500 minuta drejt Super Riniring 
- 500 SMS drejt Super Riniring 
- 500 MB internet 
- Vlefshmëria 15 ditë 

3. Me rimbushje 200 lekë: 
- 1200 minuta drejt Super Riniring 
- 1200 SMS drejt Super Riniring 
- 1200 MB internet 
- Vlefshmëria 30 ditë 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.eagle.al/al/page.aspx?id=1585 
 
A.2. Paketa Standarte. 
Kjo është një tjetër paketë me parapagesë që ofron kompania Eagle Mobile. Në momentin e 
blerjes me çmim 500 Lekë, ajo përmban: 

- 100 SMS drejt numrave Eagle të vlefshme për 1 muaj nga data e aktivizimit të numrit. 
- 500 Lekë kohe bisede falas. 
- 30 MMS drejt numrave Eagle të vlefshme për 1 muaj nga data e aktivizimit të numrit. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.eagle.al/al/page.aspx?id=4 
 
 

B. Programet me Kontratë. 
 
B.1. Programi “Life 400”. 
 
Ky program me pajtim mujor 400 Lekë ofron: 

http://www.eagle.al/al/page.aspx?id=1585
http://www.eagle.al/al/page.aspx?id=4


- 40 SMS drejt Eagle Mobile 
- 40 MB internet 
- 40 minuta drejt Eagle Mobile 

 
B.2. Programi “Life 1500”. 
 
Ky program me pajtim mujor 1500 Lekë ofron: 

- 60 minuta kombëtare 
- 60 SMS drejt Eagle Mobile 
- 250 MB internet 
- 250 minuta drejt Eagle Mobile 

 
B.3. Programi “Life 1700”. 
 
Ky program me pajtim mujor 1700 Lekë ofron: 

- 70 SMS drejt Eagle Mobile 
- 360 MB internet 
- 700 minuta drejt Eagle Mobile 

 
B.4. Programi “Life 2500”. 
 
Ky program me pajtim mujor 2500 Lekë ofron: 

- 120 minuta kombëtare 
- 120 SMS drejt Eagle Mobile 
- 360 MB internet 
- 1000 minuta drejt Eagle Mobile 

 
B.5. Programi “Life 4000”. 
 
Ky program me pajtim mujor 4000 Lekë ofron: 

- 240 minuta kombëtare 
- 240 SMS drejt Eagle Mobile 
- 800 MB internet 
- 1500 minuta drejt Eagle Mobile 

 
B.6. Programi “Life 5500”. 
 
Ky program me pajtim mujor 5500 Lekë ofron: 

- 360 minuta kombëtare 
- 360 SMS drejt Eagle Mobile 
- 1 GB internet 
- 2000 minuta drejt Eagle Mobile 

 



B.7. Programi “Life 7700”. 
 
Ky program me pajtim mujor 7700 Lekë ofron: 

- 500 minuta kombëtare 
- 500 SMS drejt Eagle Mobile 
- 1.5 GB internet 
- 2500 minuta drejt Eagle Mobile 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofrojnë të gjitha programet 
“Life” të vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.eagle.al/al/page.aspx?id=50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eagle.al/al/page.aspx?id=50


IV. Plus Communication sh.a. 
 

A. Programet me parapagesë. 
 
A.1 Programi “Miqtë Plus” 
 
Ky program është një nga programet me parapagesë që ofron kompania Plus Communication. 
Me këtë program përdoruesit mund të përfitojnë: 

- Paketa Javore dhe Mujore PLUS 
- Paketa të shumëllojshme (ditore, javore dhe mujore) për lundrim në Internet 
- Paketa të dedikuara për thirrje ndërkombëtare drejt shtetit që dëshirojnë 
- Bonus edhe 100 Lekë kohë komunikimi sa herë kryejnë rimbushje prej 1,000 Lekë. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.plus.al/individe-cmimet-miqte-plus 
 
A.2. Programi “Plus Student” 
 
Plani PLUS Student është krijuar enkas për studentët të cilët përfitojnë: 

- tarifat më të mira në treg për komunikimin brenda Fakultetit ku ata janë regjistruar deri 
në 1 Lekë/minutë dhe 1 Lekë/SMS. 

- Mundësinë për të zgjedhur ndërmjet paketave të dedikuara për ta: Paketa Studenti Javore 
dhe Mujore. 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.plus.al/individe-cmimet-plus-student 
 
 

B. Programet me Kontratë. 
 
 
B.1. Programi “Plus Personal” 
 
Plani “Plus Personal”, për të gjithë pajtimtaret individualë me kontratë ofron këto mundësi:   

- Mundësinë për të krijuar një grup dhe duke përfitonuar çdo muaj 500 minuta dhe 200 
SMS brenda grupit (të përfshira në pagesën fikse mujore)  

- Tarifë mujore prej 500 Lekë në muaj (pa TVSH) 
- Mundësinë unike për të përfituar gjithashtu edhe nga shërbimi “Miqtë PLUS” i cili u 

jep mundësinë pajtimtareve të këtij plani, të krijojnë një listë me 10 numra nga 
operatorë të ndryshëm kombëtarë fiks dhe celularë, për të komunikuar me tarifa 
preferenciale dhe më të lira, si dhe shumë mundësi të tjera. 

http://www.plus.al/individe-cmimet-miqte-plus
http://www.plus.al/individe-cmimet-plus-student


Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.plus.al/individe-me-kontrate-cmimet-plus-personal 
 
 
B.2. Programi “Plus Partner 500” 
 
Ky program me një pajtim mujor prej 500 lekë, ofron minuta brënda grupit pa limit. 
 
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.plus.al/biznes-plus-partner-500 
 
 
B.3. Programi “Plus Partner 1000” 
 
Ky program me një pajtim mujor prej 1000 lekë, ofron: 

- Minuta brënda grupit pa limit. 
- SMS brënda grupit pa limit 
- 30 MB internet 

Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: 
http://www.plus.al/biznes-plus-partner-1000 
 
 
B.4. Paketa kombëtare me zgjedhje. 

Plus komunications ofron për përdoruesit me kontratë 10 paketa kombëtare me zgjedhje si më 
poshtë: 

Lloji i paketës Çmimi Minutat SMS MB 
Paketa 1 899 50 50 200 
Paketa 2 1,299 80 300 1.024 
Paketa 3 2,599 230 500 1.024 
Paketa 4 4,399 390 500 1.024 
Paketa 5 5,599 500 500 1.024 
Paketa 6 7,499 680 500 1.024 
Paketa 7 9,999 930 1,000 1.024 
Paketa 8 13,999 1,400 1,000 1.024 
Paketa 9 21,999 2,300 2,000 2.048 
Paketa 10 31,999 3,500 3,000 5.120 
 
Për t’u njohur më në detaje me tarifat, kushtet dhe gjithçka tjetër që ofron ky program mund të 
vizitohet adresa e mëposhtme: http://www.plus.al/biznes-paketa-kombetare 

http://www.plus.al/individe-me-kontrate-cmimet-plus-personal
http://www.plus.al/biznes-plus-partner-500
http://www.plus.al/biznes-plus-partner-1000
http://www.plus.al/biznes-paketa-kombetare

