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PREDSTAVITEV

Najhitreje rastoči virtualni operater v Sloveniji

HoT z več kot 40.000 uporabniki
..HoT je v enem letu pridobil 40.000 uporabnikov, s čimer je postal najhitreje rastoči slovenski virtualni mobilni operater v zgodovini
Slovenije. Uporabnike so prepričali s svežo ponudbo, enostavno uporabo, ceno in velikimi količinami prenosa podatkov v vseh HoT tarifah..

Pri HoT-u uspeh po prvem letu na trgu pripisujejo pošteni ponudbi, ki ne zavaja in je pregledna. Ob vstopu na trg so presenetili z velikimi
količinami prenosa podatkov vključenimi v vse
njihove tarife, kar je bila tedaj novost. Pred časom so povečali količino prenosa podatkov z 1
GB na 3 GB v tarifi HoT MINI. Kot so obljubili, so
izboljšano tarifo samodejno vključili tudi vsem
obstoječim uporabnikom.
Po enem letu so pri HoT-u predstavili prenovljeno ponudbo, ki se še naprej prilagaja potrebam
uporabnikov. Ohranjajo ogromne količine prenosa podatkov v vseh HoT tarifah. Povečali pa
so število minut in SMS-ov za uporabo v Sloveniji. Tako so v tarifi HoT MAXI in HoT EXTRA vključili neomejeno število minut in SMS-ov v Sloveniji, v tarifi HoT MINI pa so število minut in SMS-ov v Sloveniji povišali s 1.000 na 1.500 enot. Cene tarif so ostale nespremenjene.

HoT MAXI z neomejenimi minutami in
SMS-i za manj kot deset evrov
Pregled konkurenčnih ponudb na trgu pokaže,
da je HoT MAXI edina ponudba na trgu, ki uporabnikom za manj kot deset evrov za 30-dnevno naročnino prinaša brezplačne minute in
SMS-e ter kar 20 GB prenosa podatkov za uporabo v Sloveniji. Glede na odlično razmerje med
ceno in vključenimi količinami je pričakovano
HoT MAXI najbolj priljubljena tarifa med HoT-ovimi tarifami. Zelo dobro so uporabniki sprejeli tudi tarifo HoT GIGA, ki je primarno namenjena prenosu podatkov v Sloveniji, 30-dnevna naročnina pa za 14,99 evra vključuje 200 GB prenosa podatkov.

Minute in sporočila med gostovanjem v EU
V prenovljenih tarifah je za uporabo med gostovanjem v EU brezplačno vključenih do 300 minut in SMS-ov, nad vključenimi brezplačnimi količinami pa se zaračunavajo pribitki v višini
0,03904 €/min in 0,0122 €/SMS. Tako je uporabnikom v tarifi HoT EXTRA brezplačno na voljo
300 minut in 300 SMS-ov za uporabo med gostovanjem v EU, v tarifi HoT MAXI 200 minut in
200 SMS-ov, v tarifi HoT MINI pa 100 minut in
100 SMS-ov.
Vključene brezplačne minute in SMS-i še vedno več kot zadostujejo za občasno uporabo
v državah EU, kot jo predvideva uredba EU o
gostovanju. Tako vključene brezplačne minute v najbolj priljubljeni tarifi HoT MAXI uporabniku med enotedenskim oddihom v državah EU zadoščajo vsak dan skoraj za pol ure

pogovorov. Morebitne dodatne minute se
obračunajo po porabi, za dodatno uro pogovorov pa bi uporabnik plačal 2,34 evra, oziroma 0,03904 EUR na minuto. Dohodni klici so
brezplačni.

HoT ne bo višal cen
Že ob vstopu na trg, ko so pri HoT-u predstavili
najnižje tarife za klice, sporočila in prenos podatkov, so se zavezali, da ne bodo višali cen tarif. Tako so HoT-ove tarife še naprej na voljo po nespremenjenih cenah, pri HoT-u pa zagotavljajo,
da tudi v prihodnje ne bodo višali cen. Tudi v prihodnje bodo najboljše cene na voljo brez vezave in brez skritih stroškov. Uporabniki med HoT-ovimi tarifami preklapljajo brezplačno. Brezplačno in udobno lahko sami prilagajajo tudi
druge nastavitve prek mobilne aplikacije Moj
HoT ali prek uporabniškega portala www.hot.si.
24 ur na dan in vse dni v tednu je na voljo tudi
podpora v klicnem centru za pomoč uporabnikom na brezplačni številki 069 699 699.
(P. R.)
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