Tisková zpráva

S mobilní aplikací FAYN lze volat za
polovinu nebo i zcela zdarma
Brno, 16. prosince 2013 – Společnost FAYN Telecommunications (FAYN), český telekomunikační
operátor nabízející mobilní a VoIP služby, představila svou novou mobilní aplikaci. Je určena pro
systémy Android, velmi snadno se ovládá a lze s ní výhodně volat kdykoli je uživatel připojen k
internetu.
Zhruba 80 % všech chytrých mobilních telefonů a tabletů pohání operační systém Android. Právě pro
ten je určena mobilní aplikace telekomunikačního operátora FAYN. Díky této aplikaci se dozvíte
základní informace o svém účtu u operátora, ale především vám umožní využívat zvýhodněné volání
již od 0,49 Kč s daní za minutu do všech mobilních sítí.
Aplikace je k dispozici zdarma a její instalace a nastavení jsou mimořádně snadné. Stačí si aplikaci
najít v Google Play a nainstalovat. Následuje zadání telefonního čísla a hesla, nic dalšího není třeba
nastavovat. Aplikace se integruje do systému a kdykoli jste na internetu, můžete volat výhodně.
„Volání přes internet lze provozovat na všech chytrých telefonech. Ale v praxi se setkáváme s tím, že
konfigurace je pro uživatele příliš obtížná. Proto jsme připravili naši vlastní variantu mobilní VoIP
aplikace s důrazem na maximální jednoduchost. Stačí nainstalovat, ověřit se a můžete volat. Navíc
vidíte stav svého účtu, jako je výše kreditu nebo provolaná suma,“ řekl Lukáš Honek, ředitel
společnosti FAYN Telecommunications.
FAYN aktuálně nabízí šest tarifů. Tři jsou zaměřeny na mobilní GSM služby, zbývající tři slouží čistě pro
volání přes internet (VoIP). Ale i ke svým mobilním službám přibaluje FAYN číslo pro volání přes
internet, takže aplikaci a s ní spojené výhodné volání může využít opravdu každý. Díky funkci Mobilní
CLIP navíc volaná strana ani nemusí poznat, že příchozí hovor neprobíhá z vašeho mobilního čísla.
„FAYN se na volání přes internet specializuje už od roku 2002 a stále jej u nás vnímáme jako velmi
užitečného pomocníka k cestě k nízkým cenám hovorného. I když od letošního roku nabízíme i klasické
mobilní služby, volání přes internet je vždy našim zákazníkům k dispozici,“ doplnil Lukáš Honek
z FAYNu.
K zajímavostem služby patří také to, že v rámci VoIP sítě si mohou zákazníci volat zcela zdarma. Tedy
pokud si volají dva uživatelé mobilní aplikace FAYN, volají si zdarma a neomezeně. Což ostatně platí
pro všechny uživatele VoIP sítě FAYN, nejen těch s mobilní aplikací – ale i při volání z pevných IP
telefonních přístrojů, tabletů, počítačů a jiných moderních zařízení.

FAYN Telecommunications s.r.o. • Popelova 150/71, 620 00 Brno • 910 25 25 25, info@fayn.cz

Tisková zpráva

Aplikace informuje o stavu účtu zákazníka. Integruje se do systému tak, že při volání dostanete na
výběr, zda budete volat přes mobilní síť, nebo přes internet. Případně si lze nastavit automatickou
volbu a volat levně kdykoli jste připojeni k internetu.
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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