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RCS & RDS intra in forta pe piata telecom din
Italia
RCS&RDS, unul dintre cei mai mari operatori telecom din Romania, detinut
de omul de afaceri Zoltan Teszari, a lansat din aceasta saptamana servicii de
telefonie mobila in Italia, unde estimeaza ca exista un potential de un million
de clienti romani
Operatorul roman patrunde pe piata din Italia la doi ani dupa ce a facut acceasi miscare in
Spania, alta tara in care se afla printre cele mai mari comunitati de romani. “RCS & RDSofera
servicii de telefonie mobila celor peste 1.000.000 de rezidenti romani din Italia”, se arata in
comunicatul de presa transmis de operator. Pentru acest serviciu, RCS & RDS nu a preluat o
licenta de telefonie, ci a inchiriat reteaua operatorului de telefonie mobila H3G.
Cartela preplatita Digi Mobil Italia, in valoare de 5 euro (fara TVA), contine300 minute incluse, pe
care utilizatorii le pot folosi pentru convorbiri in retelele mobile Digi din cele trei tari si in reteaua
fixa Digi Tel din Romania. Cele 300 minute de minute pot fi reportate luna urmatoare in cazul in
care clientul nu le-a utilizat pe toate in perioada pentru care a reincarcat cartela. Utilizatorii pot
vorbi in Italia, Spania sau Romania la un tarif standard, de patru eurocenti in retea dupa
epuizarea celor 300 de minute incluse. In retelele fixe, tarifele practicate de Digi Mobil Italia sunt
de 5 eurocenti pentru convorbirile cu Romania si 6 eurocenti pentru cele cu Spania sau Italia.
Cartelele Digi Mobil se pot procura in Italia doar de la distribuitorii autorizati ai companiei. „Digi
Mobil Italia va dezvolta in curand si o retea de distributie alcatuita din magazine romanesti,
intentionand sa ofere un avantaj in plus comunitatii romanesti din Italia”, se mai arata in
comunicatul operatorului.
Cartela Digi Mobil Italia poate fi utilizata fara o schimbare a cartelei atat pe teritoriul Italiei cat si
pe cel al Romaniei. Cand primesc cartela Digi Mobil Italia, clientilor li se comunica si numarul pe
care il vor avea pentru utilizare pe teritoriul Romaniei, putand anunta imediat pe ce numar pot fi
contactati cand sunt in tara. Pentru convorbirile initiate de pe teritoriul tarii noastre catre
Romania, se aplica tarifele locale ale operatorului RCS & RDS. Cat timp cartela este utilizata in
Romania, apelurile dinspre Italia sunt directionate automat pe numerele corespunzatoare alocate
de operator.
RCS&RDS este prezent in mai multe tari din Europa Centrala si de Est, in afara de Romania,
Italia si Spania, oferind servicii si in Ungaria, Slovacia, Cehia, Croatia si Serbia.
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