Zákazníci O2 využili počas Štedrého dňa mobilnú dátovú
sieť o 303% viac ako minulý rok
Bratislava, 25.12.2018
Na Štedrý deň poslali zákazníci O2 svojim známym takmer 9,3 milióna SMS a vyše 420 tisíc
MMS správ. Operátor okrem toho poskytol viac ako 3,7 milióna hovorov. Trend masívneho
nárastu využívania dátovej siete sa potvrdil aj tento rok. Celková dátová prevádzka v mobilnej
sieti O2 vzrástla až o 303%.
„Zo štatistík vidíme, že počet odoslaných SMS správ na Štedrý deň síce mierne poklesol (o 10%)
oproti vlaňajšku, avšak bol kompenzovaný nárastom prenesených obrazových MMS správ (o 13%).
Podľa našich očakávaní, nárast využívania mobilných dát je skutočne masívny, a to o viac
ako 300%, pričom drvivá väčšina dát bola prenesená v modernej 4G LTE sieti,“ opisuje trend Tereza
Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia.
„Už tradične naši zákazníci poslali najviac SMS správ medzi 12:00 a 13:00. Obrazové MMS správy
dosiahli špičku medzi 14:00 a 15:00 a najviac telefonátov sme zaznamenali skôr predpoludním, a to
medzi 10:00 a 11:00. Našim zákazníkom by sme chceli v mene O2 Slovakia zaželať pokojné prežitie
vianočných sviatkov,“ dodáva Tereza Molnár.
SMS
počet odoslaných SMS

9 276 804 SMS

počet odoslaných SMS za najzaťaženejšiu hodinu

871 628 SMS/hod 12:00 - 13:00

počet odoslaných SMS za najzaťaženejšiu minútu

15 988 SMS/min (12:44)
MMS

počet prenesených MMS
24.12.2018

421 118 MMS

počet prenesených MMS za najzaťaženejšiu hodinu

35 691 MMS/hod 14:00-15:00

počet prenesených MMS za najzaťaženejšiu minútu

1150 MMS/min (16:51)
HLAS

počet všetkých hovorov (mobilná sieť)

3 719 898

počet všetkých hovorov za najzaťaženejšiu hodinu

425 639

/hod 10:00 – 11:00

DÁTA
celkový objem dátovej prevádzky pre mobilnú sieť

149,4 TiB

1 TiB (tebibyte) = 1.1 TB (terabyte)

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy.
Informácie sú k dispozícii aj na www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša
revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým
portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko
skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE
siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej
zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 7x za sebou získal titul Operátor roka v nezávislej
zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším zamestnávateľom
medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt. Vysokú kvalitu poskytovaných
služieb zohľadňuje aj získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001.

