Tisková zpráva

FAYN nabízí nejlevnější neomezené volání
bez závazků za 299 Kč
Brno, 6. února 2014 – Společnost FAYN Telecommunications (FAYN), český telekomunikační
operátor nabízející služby mobilních sítí (VMNO) a pevných linek (VoIP), dnes představila
neomezený VoIP tarif SUPER. Tento nový tarif přináší volání do všech českých sítí bez jakýchkoli
časových či finančních závazků i omezení počtu volných minut – a za zcela bezkonkurenční cenu.
Měsíční poplatek za tarif SUPER činí 299 Kč s DPH, přičemž nejbližší konkurent nabízí neomezený
tarif za cenu o dvě stě korun vyšší. Zákazník, který si tarif SUPER aktivuje, získá možnost
neomezeného volání do všech českých mobilních i pevných sítí, aniž by byl znevýhodněn jakoukoli
dlouhodobou smlouvou na dobu určitou či omezen jinými faktory podmiňujícími jeho aktivaci. Nový
tarif SUPER byl navržen pro nejširší skupinu zákazníků – od koncových uživatelů až po podnikatele či
menší firmy.
„Díky našemu důrazu na nejmodernější technologie nabízíme všem zákazníkům nejlevnější
neomezené volání na trhu. Už nemusejí řešit provolané minuty ani způsob jejich účtování, vše jim
pokryje jeden nízký měsíční paušál,“ řekl Lukáš Honek, ředitel společnosti FAYN Telecommunications.
Tarif SUPER využívá jako přenosovou trasu téměř libovolný typ připojení k internetu (VoIP), který je
běžně dostupný nejen v domácnostech, ale i na cestách. V současnosti lze pro VoIP telefonování
používat pevné telefony, chytré mobilní telefony, počítače nebo tablety. Součástí tarifu SUPER je
samozřejmě i tradiční telefonní číslo, na kterém lze uživatele kdykoli zastihnout. Díky funkci Mobilní
CLIP navíc volaná strana ani nemusí poznat, že příchozí hovor neprobíhá z mobilního přístroje
uživatele.
„Náš neomezený tarif jsme koncipovali pro zákazníky z řad koncových uživatelů a menších firem.
Nechceme samozřejmě nijak omezovat uživatele, kteří dokážou provolat tisíce minut měsíčně,
nicméně např. call centrům nebo organizacím s potřebou využívat vlastní pobočkové ústředny vždy
připravujeme individuální nabídku na míru,“ doplnil Luděk Čížek, technologický manažer společnosti
FAYN Telecommunications.
FAYN aktuálně nabízí šest tarifů – tři pro mobilní GSM služby, tři na volání přes internet (VoIP).

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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