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PLFON: Pogadaj sobie do woli

Polacy są gadatliwi. Na codzienne rozmowy telefoniczne średnio poświęcają ponad kwadrans. Korzystamy z telefonu
stacjonarnego, telefonów komórkowych, kart telefonicznych i komunikatorów .
W sumie każdy obywatel wykonuje kilkanaście rozmów dziennie, za które słono płaci…
Dlatego coraz bardziej popularna staje się telefonia internetowa, która kusi niskimi stawkami. Dziś, kiedy kryzys
gospodarczy dotyka prawie każde gospodarstwo domowe, koszty rozmów telefonicznych stają się ważnym elementem
składowym domowego budżetu. Aby nie skracać swoich rozmów i nie tracić dobrych relacji towarzyskich należy
skorzystać z usług PLFON.
Wyjątkowa oferta PLFON to połączenie szerokiej sieci dystrybucji z jedną z najniższych ofert cenowych na rynku.
Zestaw do telefonii PLFON można bezpośrednio zakupić we wszystkich marketach Media Markt i Saturn na terenie
całego kraju. Każdy kupujący ma możliwość przetestować w sklepie działanie tej usługi i urządzeń (bramka PLFON,
telefony) oraz uzyskać porady od wykwalifikowanych sprzedawców. Po zakupie zestawu klient nigdy nie jest
pozostawiony sam sobie. W przypadku pytań i wątpliwości może uzyskać wsparcie techniczne za pośrednictwem
infolinii czynnej 7 dni w tygodniu od 9.00 do 21.00..
Zakup zestawu PLFON nie jest związany z podpisaniem umowy, nie ma też abonamentu. Klient płaci tylko za
faktycznie zrealizowane połączenia. Stawka za połączenie do sieci stacjonarnych w całej Polsce wynosi tylko 8 groszy
za minutę, a pomiędzy użytkownikami połączenia są bezpłatne. PLFON nie pobiera żadnych opłat za nawiązanie
połączenia. Jeżeli korzysta się z zestawu PLFON nie ma również opłaty za numer telefonu.,
Dzięki PLFON klient może wykonywać tanie połączenia do wszystkich sieci w Polsce i za granicą niezależnie od
miejsca pobytu. Klient posiadający numer telefonu PLFON może korzystać z niego na całym świecie i znajomi mogą
dzwonić do niego na polski numer stacjonarny podczas, gdy posiadacz numeru przebywa np. w USA. Blisko dwuletnie
doświadczenie PLFON dostarcza kliku interesujących danych, związanych ze zwyczajami telefonicznymi Polaków. Jak
pokazują statystyki operatora najwięcej połączeń (krajowych i międzynarodowych) wykonywanych jest w środy, za
granicę dzwoni się w niedzielę a na numery krajowe głównie w poniedziałek. Udział połączeń międzynarodowych w
całej puli rozmów wynosi 30% i stale rośnie.
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