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Volání a data s EriMobile pro firemní segment
Nového alternativního mobilního operátora pod názvem EriMobile spustila v dubnu společnost Český
bezdrát Mobile ve spolupráci s ČD - Telematika a.s. Mobilní a hlasové služby v síti Vodafonu jsou určeny
segmentu firemních zákazníků.
První cenové tarify s označením Eri - Panter jsou nabízeny s možností volby ze tří hlasových a dvou datových
tarifů. Firemní zákazník si může vybrat nejvýhodnější cenový tarif zejména podle předpokládané délky hovorů
nebo intenzity využívání internetového mobilního připojení. K dispozici jsou balíčky volných minut od 1 do 6
hodin měsíčně a také datové balíčky od 150 do 1 200 MB.
Samozřejmostí je plná zákaznická podpora včetně prověřené a fungující samoobsluhy, což dává zákazníkům jistotu
při výběru dodavatele mobilních služeb například v rámci snižování nákladů. „Na trhu internetové konektivity
působíme od roku 2002 a víme, jak je pro firemní segment důležitá spolehlivost a bezproblémovost podpůrných
služeb,“ uvádí Petr Benýšek, jednatel společnosti Český bezdrát. „Proto chceme směřovat právě na tyto zákazníky,
kterým můžeme nabídnout zajištění plynulé správy a kvalitu,“ dodává. „EriMobile kladl od zahájení jednání o další
spolupráci důraz právě na prověřenost systému, který využívá už několik našich zákazníků,“ doplnil Mikuláš
Labský, ředitel úseku Telekomunikačních služeb společnosti ČD - Telematika, která vícero MVNO poskytuje
technické i odborné zázemí.
Služby EriMobile jsou poskytovány s vlastním rozsahem přidělených 20 tisíc mobilních telefonních čísel (770 71
xxxx a 770 72 xxxx) a na vlastních SIM kartách s brandingem Eri - Panter. Tato edice SIM má přesah do sféry
společenské odpovědnosti, konkrétně do podpory ohrožených druhů zvířat chovaných v zoo na území ČR. Z každé
měsíční fakturované částky bude vložena do zřízeného fondu finanční částka ve výši 1 % a zákazník EriMobile si
bude moci ve své samoobsluze vybrat zvíře, a tím i zoologickou zahradu, kterou bude chtít podpořit.

Firemní zákazník má možnost ponechat si číslo své SIM i vybrat si z typu Nano, Micro a Standard. Smlouvu s
EriMobile lze uzavřít jak se závazkem na 12 měsíců, tak bez závazků s možnosti volby výpovědní lhůty jednoho,
tří nebo šesti měsíců. Více informací o poskytovaných službách a cenách základních tarifů na www.erimobile.cz
nebo na zákaznické lince 770 710 007.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Český bezdrát Mobile s.r.o. byl založen za účelem poskytování profesionálních mobilních veřejně dostupných telefonních
služeb v ČR pod vlastní obchodní značkou EriMobile®. Český bezdrát Mobile s.r.o. je 100 % vlastníkem dceřiné společnosti
Český bezdrát s.r.o., která provozuje již od února roku 2002 telekomunikační síť Eri® poskytující vlastní služby
internetového připojení a telefonních Služeb EriVoIP.
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ČD - Telematika a.s. poskytuje ICT řešení a služby v oblasti správy, údržby a výstavby telekomunikační infrastruktury.
Významnou část svých obchodních aktivit směřuje do telekomunikačního sektoru, kde působí jakododavatel velkoobchodních
datových, hlasových a od roku 2013 i mobilních služeb (MVNE). ČD - Telematika vlastní druhou nejrozsáhlejší optickou síť v
ČR, centrální úložiště dat, servisní a další specializovaná pracoviště.
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