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INFORMACJA	PRASOWA	
	

Użytkownicy	Premium	Mobile	w	zasięgu	LTE	Advanced!	
	
Internet	mobilny	nowej	generacji	LTE	Advanced	już	jest	dostępny	dla	użytkowników	sieci	
Premium	Mobile.	To	teraz	prawie	500	Mb/s	prędkości	możliwej	do	osiągnięcia!	Co	ważne,	
LTE	 Advanced	 obejmuje	 swoim	 zasięgiem	 już	 ponad	 47%	 populacji	 naszego	 kraju.	 A	 to	
oznacza,	 że	 z	 najnowszej	 technologii	 szybkiego	 internetu	 może	 już	 korzystać	 ponad	 15	
milionów	osób.	 Rozwiązania	 internetu	 bezprzewodowego	 LTE	 Advanced	 udostępnia	 sieć	
Premium	Mobile	(korzystając	z	infrastruktury	Plus).	

Aby	skorzystać	z	szybkiego	i	stabilnego	internetu	mobilnego	LTE	Advanced	w	sieci	Premium	
Mobile	 wystarczy	 posiadać	 dedykowane	 urządzenie	 mobilne	 (smartphone,	 tablet)	
obsługujące	tę	 technologię.	Dzięki	wykorzystaniu	nowoczesnego	rozwiązania	LTE	Advanced	
użytkownik	sieci	Premium	Mobile	może	ściągać	pliki	jeszcze	szybciej!	Dla	entuzjastów	sportu	
i	 tych,	 którzy	 trzymają	 rękę	 na	 pulsie	 aktualnych	 wydarzeń,	 ważna	 jest	 możliwość	
swobodnego	 oglądania	 transmisji	 na	 żywo	w	 świetnej	 jakości	w	 domu,	 jak	 i	 poza	 nim.	 Co	
ważne,	korzystanie	z	 sieci	w	tym	samym	czasie	na	większej	 liczbie	urządzeń	 jest	możliwe	z	
jeszcze	lepszą	jakością,	a	internet	bezprzewodowy	jest	bardziej	stabilny.	

„Zawsze	 staramy	 się	 oferować	 naszym	 użytkownikom	 najnowsze	 rozwiązania	 wspólnie	 ze	
sprawdzonymi	partnerami	technologicznymi.	Do	takich	należy	sieć	Plus	i	mobilny	internet	LTE	
Advanced,	w	którego	zasięgu	jest	już	50%	mieszkańców	Polski.	Warte	podkreślenia	jest	to,	że	
dla	 naszych	 Klientów	 jest	 to	 już	 praktycznie	 standard.”	 –	 dodaje	 Dariusz	 Chlastawa,	
wiceprezes	zarządu	Premium	Mobile.	

W	 ramach	 bezprzewodowego	 internetu	 mobilnego	 LTE	 Advanced	 wykorzystywane	 są	
technologie	łączenia	trzech	pasm	(3CA	–	Carrier	Agregation)	LTE	1800,	2100	i	2600,	przez	co	
możliwe	 jest	 osiągnięcie	 łącznego	 pasma	 szerokości	 50	 MHz.	 Szybkość	 technologiczna	
Internetu	mobilnego	 wzrasta	 do	 375	Mb/s.	 Rozwiązanie	modulacji	 256-QAM	 (Quadrature	
Amplitude	Modulation)	pozwala	przesłać	o	33%	więcej	danych	w	tym	samym	czasie.	Dzięki	
zastosowaniu	 tej	 innowacji	 technologia	 internetu	 mobilnego	 LTE	 Advanced	 pozwala	 na	
osiągnięcie	możliwej	szybkości	maksymalnej	nawet	do	498	Mb/s.	LTE	Advanced	wyposażony	
jest	jeszcze	w	rozwiązanie	MIMO	4x4	(Multiple	Input,	Multiple	Output),	które	wykorzystuje	
większą	 liczbę	 anten	 w	 stacji	 bazowej	 i	 smartfonie	 lub	 innym	 sprzęcie	 mobilnym	 tak	 aby	
osiągnąć	 2	 x	większą	 prędkość	w	 paśmie	 2600	MHz!	 Dzięki	 temu	 klienci	 Premium	Mobile	
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zależne	od	klasy	posiadanego	urządzenia	mają	dostęp	do	potencjalnej	prędkości	 transmisji	
od	300	Mb/s	dla	klasy	6,	aż	do	498	Mb/s	dla	urządzeń	klasy	9.	

PREMIUM	MOBILE	

Premium	 Mobile	 to	 polski,	 elastyczny	 operator,	 nr	 1	 wśród	 komórkowych	 operatorów	
wirtualnych	 (MVNO,	Mobile	Virtual	Network	Operator)	oraz	 jeden	z	czołowych	podmiotów	
wśród	wszystkich	 operatorów	 komórkowych	w	Polsce	 (w	 rankingu	 przenoszenia	 numerów	
między	operatorami	netto,	przyjścia	minus	odejścia).	

Premium	Mobile	 to	 po	prostu	 operator	 komórkowy	 z	 jasnym	przesłaniem:	 „różnica	 jest	w	
cenie”.	 Proponuje	 oferty	 prowadzenia	 rozmów	 telefonicznych	 i	 wysyłania	 wiadomości	
tekstowych	bez	 limitu	na	 terenie	Polski,	 z	dużą	 ilością	 szybkiego	 internetu,	w	 jakości	 takiej	
samej,	jak	najwięksi	operatorzy,	ale	w	cenie	znacząco	niższej.	

Premium	Mobile	działa	na	 infrastrukturze	sieci	Plus,	czyli	posiada	taki	sam	zasięg,	szybkość	
internetu	w	 technologii	 LTE	 oraz	 jakość	 sieci,	 jak	 Plus.	 Co	 zatem	wyróżnia	 firmę	 na	 rynku	
wśród	 operatorów?	 Dba	 o	 koszty,	 a	 wszystkie	 oszczędności	 przeznacza	 na	 obniżenie	 cen	
oferowanych	 klientom	 usług.	 W	 Premium	 Mobile	 płaci	 się	 za	 usługę,	 a	 nie	 za	 drogie	
kampanie	 reklamowe	 celebrytów,	 znane	 osoby,	 tysiące	 pracowników	 czy	 wielkie	 siedziby.	
Ponieważ	 firma	 nie	 musi	 tego	 wszystkiego	 utrzymywać,	 klient	 nie	 musi	 za	 to	 płacić.	 Ma	
prostą,	przejrzystą	ofertę	bez	zobowiązań	i	„haczyków”.	

Premium	Mobile	cechuje	się	awersją	do	biurokracji,	stawia	na	pierwszym	miejscu	człowieka	i	
jego	potrzeby.	Dlatego	w	stosunku	do	klientów	przyjmuje	zasadę	H2H	(Human2Human).	Dba	
o	bezpośrednie	relacje	z	nimi.	Nie	zmusza	ich	do	podpisywania	umów	na	długi	okres,	na	12	
czy	 24	 miesiące.	 Zapewnia	 wolność	 wyboru	 i	 pełną	 elastyczność.	 Umowa	 daje	 możliwość	
zakończenia	jej	w	dowolnym	momencie,	z	miesięcznym	okresem	wypowiedzenia.	Można	też	
dowolnie	zmieniać	plan	taryfowy,	bez	żadnych	opłat	i	kar,	co	jest	rynkowym	ewenementem.	
Premium	Mobile	wierzy	w	proste	umowy,	bez	zmuszania	do	zobowiązań	przez	wiele	lat.	

Dla	 Premium	Mobile	 liczą	 się	 zaufanie	 i	 komfort	 oraz	 zaspokojenie	 potrzeb	 klientów.	 Nie	
kreuje	ich,	on	na	nie	po	prostu	w	najlepszy	sposób	odpowiada.	

Więcej	o	Premium	Mobile:	

na	stronie	internetowej:	http://premiummobile.pl	

oraz	

na	profilu	społecznościowym:	https://www.facebook.com/premiummobilepl/	


