Tisková zpráva

FAYN představuje revoluční mobilní tarify
Uživatelé si nyní mohou aktivovat neomezené volání
za nejnižší ceny na trhu – a zcela bez závazků
Praha, 8. dubna 2014 – Společnost FAYN Telecommunications (FAYN), český telekomunikační
operátor nabízející služby mobilních sítí (VMNO) a pevných linek (VoIP), dnes rozšířil nabídku svých
mobilních tarifů. Přinášejí nepřekonatelné ceny a současně nejsou zatíženy žádnými závazky.
FAYN od dnešního dne doplnil své tři stávající mobilní tarify BASIC, MEDIUM a TOP, zaměřené na
méně volající uživatele, o další trojici tarifních programů zaměřených na náročné spotřebitele.
„Po úspěšném vstupu na trh mobilních služeb v segmentu levnějších tarifů jsme se rozhodli rozšířit
nabídku také o telekomunikační služby pro aktivnější zákazníky. Naše nabídka je tak nyní zcela
komplexní a plně srovnatelná s nabídkou největších mobilních operátorů – ovšem za výrazně
výhodnějších a férovějších podmínek,“ řekl Jiří Hlavenka, jednatel společnosti FAYN.
Zejména pro rodiny či skupiny přátel je určen tarif FAMILY, poskytující neomezené volání ve vlastní
síti a 50 volných minut do ostatních tuzemských sítí za skvělou cenu 199 Kč s DPH. Za minimální
cenu uspokojí potřeby většiny běžných spotřebitelů, kteří se mohou těšit z dlouhých hovorů se svými
nejbližšími ve stejné síti, a přitom mohou využít i volné minuty pro volání mimo domácí síť.
Všem intenzivně volajícím uživatelům nabízí FAYN tarif ULTRA. S 350 volnými minutami a
mimořádně nízkou cenou dalších jednotek potěší každého, kdo touží volat hodně, ale přitom ušetřit
několik set korun oproti zcela neomezenému tarifu. Měsíční paušál činí pouhých 289 Kč s DPH.
Nejvyšší nabídkou v nabídce mobilních tarifů FAYN je PREMIUM – tarif zcela bez kompromisů, který
obsahuje neomezené volání a SMS do všech českých sítí. Uspokojí nejnáročnější uživatele, kteří už
nikdy nechtějí počítat své četné hovory či SMS. Tarif PREMIUM je zároveň nejlevnějším neomezeným
mobilním tarifem na trhu – uživatelé za něj měsíčně zaplatí pouze 489 Kč s DPH, a to bez nutnosti
uzavírat jakékoli smluvní závazky.

Přehled všech mobilních tarifů FAYN
Tarif
Měsíční paušál
Volné minuty
Volné SMS
Cena minuty ve vlastní síti
Cena minuty do ostatních sítí
SMS ve vlastní síti
SMS do ostatních sítí

Stávající tarify
BASIC
MEDIUM TOP
0 Kč
99 Kč
179 Kč
0
50
150
0
25
25
1,79 Kč
1,39 Kč
1,00 Kč
1,79 Kč
1,39 Kč
1,00 Kč
1,19 Kč
1,19 Kč
1,19 Kč
1,19 Kč
1,19 Kč
1,19 Kč

FAMILY
199 Kč
50
0
∞
0,98 Kč
0,98 Kč
0,98 Kč

Nové tarify
ULTRA
PREMIUM
289 Kč
489 Kč
350
∞
0
∞
0,48 Kč
∞
0,98 Kč
∞
0,48 Kč
∞
0,98 Kč
∞

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Všechny tarify jsou dostupné bez závazku s platbou z kreditu nebo zpětně fakturou.
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Jak je u FAYNu zvykem, všechny tarify lze hradit z kreditu nebo zpětně fakturou, aktivace tarifů
probíhá bez závazku a na dobu neurčitou. Zákazníci mají rovněž možnost si aktivovat mobilní
internet za cenu 15,99 Kč/den, nebo měsíční datové balíčky o velikosti 150 MB za 80 Kč s DPH, 500
MB za 200 Kč s DPH nebo 1 000 MB za 340 Kč s DPH.
„Díky výrazně rostoucímu zájmu zákazníků se zvyšuje i množství služeb FAYNu a naše nabídka je tak
již velmi komplexní. Abychom uživatelům usnadnili rozhodování o výběru vhodného mobilního tarifu,
připravili jsme pro ně i zjednodušený přehled na webu faynmobil.cz,“ doplnil Lukáš Honek, ředitel
společnosti FAYN.

O společnosti FAYN Telecommunications
FAYN Telecommunications s.r.o. je přední český VoIP operátor. Telefonováním přes internet (VoIP) se
zabývá už od roku 2002, v srpnu roku 2013 vstoupil také mezi virtuální mobilní operátory. Každý den
spolehlivě spojuje hovory desítek tisíc uživatelů, kteří si díky telekomunikacím chtějí být nablízku.
Posláním společnost FAYN Telecommunications je poskytovat kvalitní a spolehlivé telekomunikační
služby za nejnižší možné ceny, při zachování vysokého komfortu. Ať už se jedná o soukromé osoby,
živnostníky, velké firmy či call centra, uživatelé se vždy mohou spolehnout, že u FAYNu dostanou tu
nejlepší péči. Více informací o společnosti a nabízených službách najdete na www.fayn.cz.
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