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Telenet heeft 600.000 klanten voor vaste telefonie
Mechelen, 11 september 2008 – Vandaag kon Telenet de 600.000ste klant voor
(vaste) telefonie noteren.. Het succes van Telenet op vlak van (vaste) telefonie is
vooral het gevolg van sterke innovatiekracht en doordachte productontwikkeling :
Telenet was het eerste bedrijf in België dat flat-fee tariefformules voor telefonie op
de markt bracht met FreePhone en FreePhone 24. Vorige week lanceerde Telenet
nog FreePhone Europe als onderdeel van de nieuwe Shakes. Met 600.000 klanten
bereikt Telenet een penetratie van bijna 25 % voor Vlaanderen. Zo goed als één
op vier Vlaamse gezinnen belt met een Telenet vaste telefonielijn.

“De vaste telefonielijn blijft populair bij medioren en senioren” onderstreept Dann Rogge,
Director Product Marketing Telefonie en Internet bij Telenet. “maar we merken dat nu ook
meer jonge gezinnen opnieuw kiezen voor een vaste lijn. Vooral het comfort, de
bedrijfszekerheid en de lage prijs van een vaste lijn zijn daarbij van doorslaggevend belang.
Jonge gezinnen willen namelijk te allen tijde “als gezin” bereikbaar zijn en dat tegen een
voordelige prijs per maand. Met enkel maar een abonnement voor mobiele telefonie is dat
niet mogelijk omdat een GSM toch vooral een heel “individueel” toestel is en significant
duurder blijft dan vaste telefonie”.

Nieuw telefonieproduct : FreePhone Europe.
Op 8 september werden de nieuwe Telenet Shakes gelanceerd. Voor alle combinaties met
een telefonie-product is FreePhone Europe ingevoerd. FreePhone Europe is een nieuw
tariefplan dat klanten toelaat om gratis te bellen naar alle vaste lijnen in België en Europa*
tijdens de daluren. Met de introductie van de Shakes en FreePhone Europe wil Telenet de
concurrentie blijven opvoeren – ook op vlak van vaste telefonie- en haar telefoniebusiness
verder structureel uitbouwen.
Over Telenet
Telenet is een belangrijke leverancier van media- en telecommunicatiediensten. Telenet spitst zich toe op het leveren
van kabeltelevisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan hoofdzakelijk residentiële klanten
in Vlaanderen en Brussel. Onder de merknaam Telenet Solutions levert het bovendien diensten aan bedrijven in
België. Telenet is genoteerd op de Euronextbeurs van Brussel.
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*
Alle landen van de Europese Unie Unie plus Andorra, Faroer Eilanden, Gibraltar, Ijsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San
Marino en Zwitserland

