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Premium	Mobile	ze	wsparciem	nowych	inwestorów	
	
Do	 akcjonariatu	 Premium	 Mobile	 obok	 Zoltana	 Vargi	 dołączyli	 nowi,	 silni	 inwestorzy.	 Dzięki	
zaangażowaniu	 Zygmunta	 Solorza	 oraz	 Grupy	 Cyfrowy	 Polsat,	 Premium	 Mobile	 będzie	 mogło	
kontynuować	swoją	strategię	dynamicznego	rozwoju.	

Premium	Mobile	 jest	 polskim,	 elastycznym	 operatorem	 telefonii	 komórkowej	 z	 segmentu	 MVNO,	
który	obecnie	świadczy	usługi	dla	klientów	indywidualnych,	głównie	w	modelu	kontraktowym.	Spółka	
dynamicznie	 powiększa	 swoją	 bazę	 abonencką,	 przy	 zachowaniu	 niskiej	 bazy	 kosztowej	 oraz	
efektywnej	struktury	organizacyjnej.	

-	Premium	Mobile	z	powodzeniem	weszło	na	rynek	mobilny.	Dynamicznie	buduje	bazę	klientów	oraz	
od	 miesięcy	 zajmuje	 czołowe	 miejsca	 na	 rynku	 przenoszenia	 numerów.,	 Operator	 jest	 klientem	
hurtowym	Polkomtelu	 i	wzajemna	współpraca	przynosi	korzyści	obydwu	stronom	–	powiedział	Piotr	
Janik,	Wiceprezes	Zarządu	Premium	Mobile	oraz	spółki	Aero	2	z	Grupy	Cyfrowy	Polsat.	

Dzięki	 współpracy	 z	 Polkomtelem,	 Premium	Mobile	 ma	 zapewnioną	 możliwość	 świadczenia	 usług	
swoim	klientom	na	najlepszej	 sieci	w	Polsce,	 a	Grupa	Cyfrowy	Polsat	ma	 zabezpieczone	przychody	
hurtowe	ze	współpracy	z	Premium	Mobile.	

Grupa	 Cyfrowego	 Polsatu	 obecnie	 jest	 mniejszościowym	 udziałowcem	 Premium	 Mobile.	 Kontrolę	
posiada	 inna	 firma	 związana	 z	 Zygmuntem	 Solorzem,	 ale	 nie	 wchodząca	 w	 skład	 grupy	 Cyfrowy	
Polsat.	

-	 To	 nowy	 rozdział	 w	 rozwoju	 marki	 Premium	 Mobile.	 Wsparcie	 kapitałowe	 to	 impuls	 do	 jeszcze	
bardziej	 dynamicznego	 wzrostu	 przy	 zachowaniu	 wyjątkowości	 naszego	 modelu	 biznesowego.	
Cieszymy	 się,	 że	 Premium	Mobile	 w	 tak	 krótkim	 czasie	 odniosło	 tak	 duży	 sukces.	 -	 dodaje	 Dariusz	
Chlastawa,	Wiceprezes	Zarządu	Premium	Mobile.	

	
Więcej	informacji	na	temat	zaangażowania	Zygmunta	Solorza	oraz	Grupy	Cyfrowy	Polsat	w	Premium	
Mobile	udziela:	
	
Piotr	Janik,	Wiceprezes	Zarządu	Premium	Mobile	
kom.	+48	607	814	521	
e-mail:	piotr.janik@premiummobile.pl	
	
Więcej	informacji	na	temat	Premium	Mobile	udzielają:	
	
Jakub	Zadrożny		 	 	 	 Karol	Chorąży	
kom.	+48	504	002	453	 	 	 	 kom.	+48	505	716	720	
e-mail:	jakub.zadrozny@spectatorpr.pl		 e-mail:	karol.chorazy@spectatorpr.pl	
	

	



	

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/	


