Tisková zpráva

Neomezené volání na pevnou jen za 99 korun měsíčně
Brno, 9. února 2015 – Společnost FAYN Telecommunications (FAYN), český telekomunikační
operátor, představuje nový neomezený tarif SPECIAL. Tarif přináší možnost volat neomezeně na
pevné linky za pouhých 99 korun měsíčně.
„Neomezený VoIP tarif SUPER, který jsme zavedli před rokem, je velmi populární a tvoří zhruba
polovinu všech nově učiněných objednávek našich VoIP služeb. Proto jsme se rozhodli nyní nabídnout
další alternativu s neomezeným voláním na pevné linky a příjemnou cenou volání do mobilních sítí“,
říká k uvedení tarifu Lukáš Honek, ředitel společnosti.
Tarif SPECIAL stojí 99 korun měsíčně a nabízí neomezené volání do pevných sítí. Volání na mobilní
čísla pak vyjde na pouhých 0,98 Kč za minutu. Jde tak o ideální tarif pro rodiny nebo firmy. Ceny jsou
včetně daně.
„Poměr volání pevná versus mobil je dle našich statistik VoIP provozu 60:40 ve prospěch pevné linky.
Oproti neomezenému tarifu SUPER za 299 Kč je SPECIAL za třetinovou cenu 99 Kč opravdu mimořádně
výhodný a věříme, že bude velmi populární“, doplňuje Lukáš Honek.
Tarif SPECIAL je určen pro technologii VoIP a jako přenosovou trasu používá 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 SPECIAL je samozřejmě i tradiční telefonní číslo, na kterém lze uživatele
kdykoli zastihnout. Díky funkci Mobilní CLIP pak volaná strana ani nemusí poznat, že příchozí hovor
neprobíhá z tradičního mobilního přístroje uživatele.
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 a
www.faynmobil.cz.
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