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PREDSTAVITEV

Mobilna telefonija

Kako učinkovito nadzirati porabo?
..Znižajte strošek mobilne telefonije - plačajte le toliko, kot dejansko porabite..

Uporabniki mobilne telefonije se odločamo
med dvema načinoma plačevanja - med
naročniškim razmerjem in predplačniško obliko
(na kartice). Naročniški način na prvi pogled
ponuja cenejše klice, vendar mora uporabnik k
ceni storitve prišteti še sorazmerni del mesečne
naročnine, s katero običajno zakupi obseg
minut, SMS-ov, MMS-ov ... ne glede na to, koliko
jih dejansko porabi oz. potrebuje.
Največja prednost predplačniškega razmerja
je, da uporabnik lahko popolnoma nadzira svojo porabo. Nikoli se mu ne more zgoditi, da bi
porabil več kot želi in da bi plačal več, kot je dejansko porabil. Ne dogaja se, da 15. v mesecu
obžaluje, da ga je poraba v preteklem mesecu
»zanesla« preko želenih okvirjev.
Mnenjska analiza izimobila je pokazala, da
uporabniki kot pomanjkljivost predplačniškega sistema navajajo:
• zamudno in »nerodno« polnenje mobilnega
računa s 16-mestno kodo, ki jo je potrebno
vtipkati v telefon,
• dobroimetja mu zmanjka ravno takrat, ko ni
mogoče kupiti kartic za polnjenje - ponoči,
med prazniki, na dopustu ...
Pri izimobilu že od vsega začetka
omogočajo:
• polnjenje iziračuna preko neta brez vtipkavanja
16-mestne kode 24 ur na dan doma in v tujini;
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• od leta 2008 uporabnikom omogočajo direktno polnjenje mobilnega računa na prodajnih
mestih enostavno s prislonom telefona na terminal - brez vtipkavanja 16-mestne kode;
• od januarja dalje iziuporabniki kupujejo
izibone 24 ur na dan na bankomatih po
Sloveniji.
V akciji iziGOL so združili sile PETROL, Samsung
in izimobil in skupaj oblikovali izjemno atraktiven in aktualen paket, ki so ga v duhu nogometne evforije poimenovali iziGOL. Na voljo je
na vseh bencinskih servisih PETROL v Sloveniji.
Kupci iziGOL predplačniškega paketa in vsi tisti
uporabniki, ki bodo svojo mobilno številko
prenesli v akciji iziGOL, bodo v vsa slovenska
mobilna in stacionarna omrežja klicali po najnižji
predplačniški tarifi - le 0,07 EUR na minuto in to
z najkrajšim, 15-sekundnim obračunskim intervalom. Zakaj bi plačali celo minuto, če govorite
le 15 sekund? Po 30-ih dneh uporabniku iziGOLa samodejno vklopijo tarifo izi008.
Če uporabnik želi obdržati svojo telefonsko
številko, jo lahko enostavno in brezplačno prenese na IZI mobil. Na vseh bencinskih servisih Petrol so na voljo obrazci z že plačano poštnino, ki
jih je potrebno v celoti in pravilno izpolniti ter
poslati na že natisnjen naslov. Za vse ostalo
poskrbi IZI mobil – dogovori prenos številke in
uporabniku pošlje iziGOL prenos paket (z

obstoječo uporabnikovo mobilno številko). Takoj po izvedenem prenosu začne uporabnik koristiti iziGOL storitve po najnižji predplačniški
tarifi. Istočasno z vlogo za prenos uporabnik lahko naroči tudi mobilni aparat Samsung E2120
po izredno ugodni ceni – brez vsakršne vezave.
Poleg atraktivnega mobilnika v iziGOL paketu je
Samsung poskrbel za ekskluzivno presenečenje
- srečna uporabnika iziGOL-a si bosta tekme v
JAR lahko ogledala v revolucionarni 3D
tehnologiji Samsung, kar iz domačega fotelja,
PETROL in izimobil pa bosta vsem podarila
navijaški šal in navijaško himno.
Ko se boste naslednjič ubadali s prevelikim zneskom na računu vašega mobilnega operaterja,
preverite, ali ne bi bila tudi za vas aktualna ponudba izimobila. 
(P.R.)
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