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PREDSTAVITEV

Ostali operaterji dražijo, HoT nudi več za isto ceno

HoT MINI z več prenosa podatkov
..V tarifi HoT MINI je uporabnikom od začetka marca na voljo 3 GB prenosa podatkov za nespremenjeno ceno 6,99 evrov. Obstoječim
uporabnikom se bo večja količina prenosa podatkov vključila samodejno, ne da bi morali spremeniti tarifo in brez kakršnih koli dodatnih
stroškov..
V začetku marca je HoT, HOFER Telekom, za
trikrat povečal količino prenosa podatkov v
tarifi HoT MINI. Namesto 1 GB prenosa podatkov bodo uporabniki tarife HoT MINI odslej
lahko koristili 3 GB prenosa podatkov, od tega
1,91 GB v gostovanju v državah EU. Obstoječim uporabnikom se bo večja količina prenosa podatkov vključila z naslednjim 30-dnevnim obdobjem veljavnosti tarife. S tem HoT
uresničuje svojo obljubo, da bodo nove
ugodnosti pri morebitnih spremembah tarife
veljale tako za nove kot tudi obs toječe uporabnike storitev HoT.
Uporabniki storitev HoT lahko do 31. 3. 2018 izkoristijo možnost brezplačnega prenosa številke na HoT, in sicer jim bo HoT strošek prenosa
povrnil v obliki dobroimetja.

storitev, ki so vezane na prenos podatkov. Po
novi tarifi HoT GIGA z vključenimi 200 GB podatkov, ki jo je predstavil konec lanskega leta,
je povečal še količino vključenega prenosa
podatkov v paketu z najmanj vključenimi
enotami.
Kot pojasnjujejo pri HoT-u, se pri oblikovanju
tarif prilagajajo potrebam uporabnikov, saj
jim želijo omogočiti udobno uporabo storitev
HoT. Ocenili so, da je med uporabniki tarife
HoT MINI vedno več takšnih, ki morda že malo omejujejo porabo prenosa podatkov, so pa
še daleč od tega, da bi potrebovali 20 GB prenosa podatkov, kolikor jih je vključeno v tarifi
HoT MAXI. Zato so povečali vključeno količino
prenosa podatkov, da bodo tudi uporabniki
tarife HoT MINI še naprej uporabljali priljubljene aplikacije in storitve, za katere je potrebna
povezava s spletom, ne da bi jih pri tem skrbelo, da bodo presegli vključene enote.

» HoT je prvi slovenski

digitalni operater,
ki uporabnikom omogoča
celovito upravljanje
uporabniškega računa HoT
prek digitalnih kanalov. «

HoT ne bo nikoli dražil svojih tarif
Danes tarife HoT uporablja že okrog 33.000
uporabnikov, njihovo število pa se še naprej
veča. Na slovenskem trgu mobilnih komunikacij ima trenutno okrog 1,5-odstotni tržni
delež. Uspešen zagon pri HoT-u pripisujejo
predvsem dejstvu, da je njihova storitev kakovostna, ponudba pa pregledna in poštena, saj
je HoT edini operater v Sloveniji, ki se je zavezal, da ne bo nikoli dražil svojih tarif in da, ko
bo ponudbo izboljšal, bo to storil tudi za obstoječe uporabnike.

HoT se prilagaja uporabnikom
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Vse HoT-ove tarife vključujejo prenos podatkov preko LTE mobilnega omrežja hitrosti do
20 Mbit/s, ki jo z doplačilom dveh 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 naj
b oljšim mobilnim
omrežjem 4G/LTE.
HoT je prvi slovenski digitalni operater, ki
uporabnikom omogoča celovito upravljanje
uporabniškega računa HoT prek digitalnih ka
nalov. Ob vstopu na trg maja 2017 je predstavil najnižje tarife za klice, sporočila in prenos
podatkov ter se zavezal, da ne bo višal cen.
Zagotavlja preprosto in pregledno ponudbo,
brez skritih stroškov in pogojevanja najnižjih
cen z vezavo uporabnikov.
(P. R.)
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številke na HoT, in sicer
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HoT kot prvi slovenski digitalni operater s svojo ponudbo še naprej odgovarja na potrebe
uporabnikov po vse večji uporabi vsebin in

» Uporabniki storitev HoT
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