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PREDSTAVITEV

Neomejeni klici in SMS-i v Sloveniji za manj kot deset evrov

HoT: priročnejša in ugodnejša izbira
..Tarife HoT so še vedno priljubljena izbira med uporabniki mobilnih storitev. Sredi poletja pri HoT-u beležijo že več kot 45.000 uporabnikov.
HoT je edini operater, ki ponuja 20 GB prenosa podatkov ob neomejenih minutah in SMS-ih v Sloveniji za manj kot deset evrov..

HoT MAXI z neomejenimi minutami in SMS-i v
Sloveniji ter 20 GB prenosa podatkov je najbolj
priljubljena tarifa med uporabniki HoT, HOFER
TELEKOM. V tarifi HoT MINI je vključenih dovolj
enot za vse tiste, ki radi kličejo in pošiljajo sporočila ter prenos podatkov uporabljajo občasno. HoT EXTRA in HoT GIGA pa sta prava izbira za vse, ki želijo nenehno povezavo s spletom
in sta kot najdražji tarifi pri HoTu uporabnikom
na voljo za manj kot 15 evrov za 30 dni. HoT
EXTRA poleg neskončnih minut in SMS-ov v
Sloveniji vključuje še 50 GB prenosa podatkov,
HoT GIGA pa vključuje kar 200 GB prenosa podatkov za uporabo v Sloveniji.
Vse HoTove tarife vključujejo prenos podatkov
prek LTE mobilnega omrežja hitrosti do 20
Mbit/s, ki jo z doplačilom 2 evrov uporabnik
lahko poviša na do 50/10 Mbit/s. Omrežje in
medomrežno povezovanje za uporabnike HoT
zagotavlja A1, ki ima v Sloveniji 99-odstotno
pokritost prebivalstva z mobilnim omrežjem
3G ter 98-odstotno pokritost prebivalstva z najboljšim mobilnim omrežjem 4G/LTE. Prek A1
HoT omogoča tudi mednarodno gostovanje.

Vključene enote med gostovanjem v EU
Za uporabo med gostovanjem v EU je v HoTove tarife 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
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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 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.

Preprosto upravljanje
prek aplikacije Moj HoT
HoT kot edini operater v Sloveniji svojim uporabnikom omogoča, da s svojim računom v celoti upravljajo prek digitalnih kanalov. Tako lahko kupijo SIM-kartico, prenesejo telefonsko številko na HoT, spreminjajo nastavitve porabe in
plačujejo za storitve prek spletne strani www.
hot.si ali mobilne aplikacije Moj HoT. Uporabniki so zelo dobro sprejeli možnost, da sami upravljajo s svojim računom in prilagajajo nastavitve, saj je vsak osmi od desetih uporabnikov na
svojo napravo prenesel aplikacijo Moj HoT. Kar
polovica jih aplikacijo uporablja redno.
Tako lahko uporabniki sami brezplačno spreminjajo nastavitve porabe, polnjenja računa,
samodejnega podaljševanja zakupljenih paketov ali preklapljajo med HoTovimi tarifami. Pri
plačevanju za storitve lahko izberejo tudi nači-

ne plačevanja, s katerimi se izognejo plačilu
provizij (npr. kreditne kartice, PayPal ...). Prek
spletne strani in aplikacije Moj HoT imajo uporabniki vedno natančen pregled nad stroški.
Določijo lahko limit porabe, s čimer se zavarujejo pred ustvarjanjem visokih stroškov s povratnimi klici na morebitne zlonamerne klice iz
tujine. Pod nadzorom imajo lahko tudi stroške
in porabo za svoje družinske člane.

HoT ne bo nikoli višal cen
Že ob vstopu na slovenski trg se je HoT zavezal,
da bo zagotavljal pošteno ponudbo, ki ne zavaja in je pregledna. Obljubil je, da nikdar ne
bo višal cen, izboljšane tarife pa bodo samodejno vključili tudi vsem obstoječim uporabnikom. Obljubo so držali tako v začetku letošnjega leta, ko so povečali količino prenosa podatkov z 1 GB na 3 GB v tarifi HoT MINI kot tudi to
poletje, ko so prenovili vse HoT-ove tarife in
povečali količine klicev ter SMS-ov v Sloveniji
in ohranili ogromne količine prenosa podatkov. HoT vsem svojim uporabnikom zagotavlja
najboljše cene brez vezave.
(P. R.)
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