TZ 28. 3. 2018

28. března 2018 – Od 1. května dochází u GoMobil ke změně chování datových balíčků
po jejich vyčerpání. Nově nebude internet zpomalen, ale zablokován. Až do konce srpna si
mohou zákazníci dokoupit 100 MB zdarma jako dárek.
Ze statistik jsme zjistili, že 94 % zákazníků GoMobil se do zpomalené rychlosti vůbec nedostane.
Změna chování balíčků se jich nijak nedotkne a mohou se pouze radovat z dokupu zdarma.
„Většina zákazníků buď datové balíčky nevyužívá, nebo si po jejich vyčerpání data raději dokoupí.
Chápeme, že snížená rychlost 16 kb/s je opravdu nízká a běžné webové stránky se načtou velmi
obtížně. Provést dokup je proto logickou možností,“ prozradil Jiří Malecha, ředitel GoMobil.
Zákazníci si dokup zdarma pořídí jednoduše zaslání SMS. A proč právě 100 MB? Opět jsme nahlédli do
statistik a objevili, že většina surfujících zákazníků nespotřebuje ve zpomalené rychlosti více než 45
MB. Dárek v podobě 100 MB zdarma je tedy více než dvojnásobný.
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Všechny dokupy budou nově třicetidenní. Doteď byla jejich platnost omezena do konce zúčtovacího
období, tedy kalendářního měsíce. Nyní se začnou přenášet i do měsíce dalšího, pokud je zákazník
nevyčerpá. Díky tomu se zákazník nemusí bát dokoupit si data na konci měsíce.
Více informací ke změnám ve fungování datových balíčků naleznete také v článku na Blogu GoMobil.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt pro média
Milan Pleva / marketingový manažer
T: +420 799 506 547 / E: milan.pleva@gomobil.cz

GoMobil
Mrzelo nás, že se velcí operátoři přestanou o člověka starat ve chvíli, kdy podepíše smlouvu. Věříme,
že telekomunikační byznys se dá dělat i srdcem. Je to služba pro lidi, kteří chtějí zůstat ve spojení
s nejbližšími a zároveň ušetřit. Podle toho budujeme GoMobil - bez triků a háčků, s tarify na míru.
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