Warszawa, 9 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA
Premium Mobile po raz kolejny numerem jeden w statystykach
przenoszenia numerów!
Według zestawień Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dotyczących procedury
MNP (przenoszenie numerów telefonów komórkowych między operatorami)
Premium Mobile to nr 1 wśród wszystkich operatorów sieci komórkowych w Polsce
w I kwartale 2018 roku.
Raporty Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przedstawiają statystyki przenoszenia
numerów telefonów komórkowych. Według zebranych danych za I kwartał 2018 roku
Premium Mobile jest liderem w Polsce pod względem pozyskania i utrzymania klientów
przenoszących się pomiędzy operatorami spośród wszystkich krajowych sieci komórkowych
(różnicy pomiędzy przyjętymi a oddanymi numerami).
„Premium Mobile od początku obecności na rynku oferuje swoim klientom atrakcyjne
warunki nie tylko w zakresie oferty NO LIMIT, ale także między innymi znacznie większe
pakiety mobilnego internetu we wszystkich taryfach oraz, co najważniejsze, proste i
przejrzyste zasady bez długotrwałych zobowiązań abonamentowych. Bezpośrednio przekłada
to się na zainteresowanie Klientów marką i przenoszenie numerów do naszej sieci.” –
komentuje Dariusz Chlastawa, wiceprezes zarządu Premium Mobile.
Źródło: Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przekazywane operatorom, oraz
raporty Prezesa UKE o przenoszeniu numerów:
https://bip.uke.gov.pl/raporty/prezes-uke-udostepnia-raporty-przeniesienia-numerow-w-i-kwartale2018-r-,15.html
OPERATOR KOMÓRKOWY

ODDAŁ

PRZYJĄŁ

BILANS

Premium Mobile

1523

12160

10637

a2mobile

1122

7840

6718

Netia

637

2768

2131
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Plus

94404

96181

1777

Mobile Vikings

765

2325

1560

Lajt Mobile

872

2188

1316

Vectra

15

1086

1071

Multimedia

60

992

932

Folx

202

711

509

OTVARTA

0

22

22

FM Mobile

489

367

-122

Play

153158

152111

-1047

Lycamobile

1269

162

-1107

Virgin Mobile

11276

8607

-2669

T-Mobile

101096

96701

-4395

Orange

136614

118002

-18612

Przedstawione statystyki dotyczące przenoszenia numerów w sieciach komórkowych są
przygotowywane z wykorzystaniem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy
Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Dantych (PLI CBD).
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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 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/
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