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TISKOVÁ ZPRÁVA

Operátoři nepříjemně šokují zákazníky a zavádějí zpět volání po
minutách
V dnešní době se může zdát něco takového neuvěřitelné, ale vypadá to, že se někteří
mobilní operátoři opravdu rozhodli vrátit do historie a oprášit účtování telefonních
hovorů po celých minutách. Pokud jste již zapomněli, co přesně to znamená, jedná
se o systém, kdy zaplatíte při odchozím volání za každou započatou minutu, což
výrazně prodraží účty za telefon. Zatímco virtuální operátoři jako SAZKAmobil se
snaží nabídnout klientům stále výhodnější ceny volání, síťový operátoři spoléhají na
trpělivost svých zákazníků se zdražováním služeb.

V praxi to znamená, že pokud s někým mluvíte třeba 69 vteřin, tak zaplatíte stejnou
částku, jako byste volali celé dvě minuty. Z pohledu velkých mobilních operátorů se
podle jejich vyjádření jedná o způsob, jak zlepšit a zjednodušit přehled o cenách za
volání. Účtování hovorů po první provolané minutě po vteřinách je prý příliš
nepřehledné. „U SAZKAmobilu účtujeme 60+1 a nehodláme to měnit. Díky změně
účtování u všech síťových operátorů na 60+60, je naše nabídka předplacené karty ještě
výhodnější než byla předtím,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu a
Finančních služeb SAZKY. Průměrný hovor u SAZKAmobilu trvá 102 vteřin. Kolik za
takový průměrný hovor zaplatí zákazník u největších operátorů, názorně ukazuje
srovnávací tabulka základních cen za volání.
Režim účtování

Cena za 1 min.

Cena za průměrný hovor (102 s)

O2 (60+60)

4,90 Kč

9,80 Kč

T-Mobile (60+60)

3,90 Kč

7,80 Kč

Vodafone (60+60)

3,50 Kč

7,00 Kč

SAZKAmobil (60+1)

2,50 Kč

4,25 Kč

SAZKAmobil (60+1)

1,00 Kč

1,70 Kč
(platí při využití Odměny za dobití)

SAZKA a.s., K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, tel.: +420 266 12 12 12, info@sazka.cz, www.sazka.cz
IČ: 26493993, DIČ: CZ26493993, firma je zapsaná u Městského soudu v Praze, dne 28. 11. 2001, oddíl B, vložka 7424

Rozdíly u předplacených karet se prohlubují
Zatímco klasické paušály nabízejí neomezené volání, zákazníci, kteří chtějí mít své
výdaje pod kontrolou nebo nechtějí platit za něco co stejně nevyužijí, a preferují raději
předplacenou kartu, musí být stále více ve střehu. Rozdíly cen jednotlivých operátorů
se začínají nápadně prohlubovat, účtování sazeb volání po celých minutách ještě více
zasáhne do toho, kolik provoláte. „V SAZKAmobilu sázíme na férovost vůči
zákazníkům. To se nám vrací ve stále rostoucím počtu zákazníků a jejich dlouhodobě
vysoké spokojenosti. Pokud hledáte opravdu výhodnou předplacenku, nečekejte na
nového operátora a přejděte k SAZKAmobilu.“ uzavírá Jan Schmiedhammer.

O společnosti SAZKA a.s.
SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice s cca 95% tržním podílem
na trhu loterií a jiných podobných her. Hlavními loterijními produkty společnosti jsou číselné
loterie s nejznámější hrou Sportka. Kromě číselných loterií jsou v produktové nabídce stírací
losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Druhým pilířem jsou neloterijní služby,
zejména největší mobilní virtuální operátor v České republice SAZKAmobil, dobíjení mobilních
telefonů a zprostředkování plateb za služby a zboží nebo prodej vstupenek. Své produkty
poskytuje SAZKA a.s. hlavně prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7200 prodejními
místy rozmístěnými po celé České republice. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční
skupiny KKCG, působící v 11 zemích na 4 kontinentech. Sazka a.s. je součástí mezinárodního
loterního holdingu Sazka Group (patří sem rovněž podíly v řecké loterii OPAP, italském Lotto a
rakouských Casinos Austria). Více na www.sazka.cz a www.kkcg.eu.
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