


Vítejte v Pohodově!
 Telekomunikační služby a řešení pro pohodovou obec či město

 Placení veřejných služeb pomocí mobilních telefonů
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T-Mobile je správná volba

Na českém trhu působíme již od roku 1996.

Počet našich zákazníků se v současnosti přiblížil 5,5 milionu.

V rámci širokého portfolia služeb vám nabízíme:

 nejrůznější partnerská řešení, včetně mobilních plateb

 poskytování veřejné komunikační sítě GSM a sítě 3G (mobilní síť 3. generace)

 vysokorychlostní internet

 hlasové služby pevné sítě

 služby (správa firemní sítě)ICT 

 satelitní televizi

Vyberte si i vy pro své město či obec spolehlivého a zkušeného partnera,

který může k pohodě všech přispět stále něčím zajímavým a výhodným.



Tři služby, které z vaší obce či města
udělají Pohodov

 Mobilní platba
Pomůže vám vybírat poplatky pomocí mobilního
telefonu za všechno, co si dokážete představit.

 Informační SMS
Obecní rozhlas do kapsy, se kterým můžete
informovat obyvatele opravdu efektivně.

 Terénní ošetřovatelská
a pečovatelská služba
Nástroj, který vám umožní efektivně organizovat
práci vašich pracovníků v terénu.
Okamžitá aktualizace dat.



Mobilní platba



Výhody pro vás
 nebudete mít práci s vybíráním peněz

(až 600 Kč přes SMS a 1200 Kč přes web)
 ušetříte čas sobě i svým zaměstnancům
 sníží se podíl neplatičů

 sníží se náklady na tisk jízdenek, parkovacích lístků apod.

Výhody pro obyvatele
 obejdou se i bez drobných po kapsách a peněz v hotovosti
 poslat SMS nebo platba přes web je snadné a rychlé
 dostanou upozornění při vypršení platnosti vybrané služby

a k tomu možnost prodloužení
 platby i mimo pracovní dobu úřadu

Usnadněte život sobě i obyvatelům 
vašeho města či obce















K čemu se vám bude mobilní platba hodit?

parkování
jízdné v městské dopravě
odpad
úklid
kulturní akce
psy...
...a jejich vedlejší produkty



Kde všude už mají „Pohodov“?

SMS parkovné

SMS parkovné + SMS jízdenka





Děkuji za pozornost
a přeji pohodový den!


