Podpisanie umowy między Polkomtel SA i P4 Sp. z o.o,.
Warszawa, 8 czerwca 2006r., Polkomtel SA, operator sieci Plus i Sami Swoi, oraz
P4, alternatywny operator telefonii komórkowej w Polsce, który w sierpniu 2005 r. uzyskał
koncesję na świadczenie usług telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G), podpisały
umowę o dostępie telekomunikacyjnym (tzw. roaming krajowy*). W jej wyniku przyszli
klienci P4 uzyskają dostęp do połączeń głosowych, usług SMS-owych i transmisji danych
świadczonych za pośrednictwem sieci GSM należącej do Polkomtel SA. Usługi przy
wykorzystaniu infrastruktury technicznej Polkomtel SA będą świadczone na terenie całego
kraju.
Umowa o roamingu krajowym stanowi ważny krok w rozwoju polskiego rynku
telekomunikacyjnego. Dzięki niej P4 może szybko wejść na rynek jako nowy, innowacyjny
operator komórkowy, a jednocześnie budować i rozwijać własną sieć. To pierwszy w Polsce
przypadek hurtowej sprzedaży dostępu do sieci komunikacyjnej, którego skutkiem będzie
dodatkowe zwiększenie konkurencyjności tego rynku.
„To porozumienie ważne i korzystne dla obu stron – podkreślił Jarosław Bauc, prezes zarządu,
dyrektor generalny Polkomtel SA. – Polkomtel rozpoczyna działalność jako dostawca
hurtowy, sprzedaje nie usługi, ale możliwości komunikacyjne oferowane przez swoją sieć.
Dzięki temu nasz partner może wejść na rynek, nie dysponując jeszcze własną infrastrukturą
techniczną. W P4 znaleźliśmy wiarygodnego partnera, który ma wszelkie szanse na sukces
rynkowy.
Oczekujemy, że współpraca okaże się owocna i satysfakcjonująca dla obu stron, a przede
wszystkim dla użytkowników telefonii komórkowej. Liczymy oczywiście na korzyści biznesowe
– wzrost ruchu w sieci, bardziej efektywne wykorzystanie jej możliwości, wzrost przychodów i
zysku. Chcemy stać się znaczącym graczem na nowym rynku – na rynku hurtowym. Cieszę się,
że umowę udało nam się zawrzeć szybko, co – zważywszy na jej złożony i pionierski charakter
– jest osiągnięciem godnym odnotowania. Podkreślić też warto biznesowy charakter naszego
porozumienia, wspólne poszukiwanie rozwiązań atrakcyjnych dla obu partnerów, opartych na
zasadach wolnego rynku.”
To ważny dzień również dla polskich klientów. Umowa pozwoli nam bowiem na szybkie
uruchomienie usług – powiedział Chris Bannister, CEO firmy P4. Korzystając z sieci
naszego partnera będziemy mogli zaoferować podstawowy pakiet usług, jednocześnie budując
własną sieć 3G. Z zadowoleniem przyznaję, że negocjacje były bardzo obiecujące i z
pewnością pozwolą nam na realizację długofalowej i wszechstronnej współpracy. Mimo, że
jeszcze kilka tygodni temu zwracaliśmy się o wsparcie do Prezesa Urzędu Kontroli
Elektronicznej, w ciągu kilku ostatnich dni negocjacje osiągnęły punkt, w którym mogliśmy
wycofać złożony wniosek i osiągnąć partnerskie porozumienie handlowe w pełnym znaczeniu
tego słowa.
Umowa określa zasady współpracy i rozliczeń między partnerami. P4 zobowiązuje się w niej
do korzystania wyłącznie z infrastruktury Polkomtel SA.
Komercyjne warunki umowy nie zostały ujawnione przez zarządy obu spółek.
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* Umowa o roamingu krajowym – umowa, pomiędzy dwoma lub większą ilością operatorów
telefonii komórkowej, która określa zasady współpracy, na których jeden z istniejących
operatorów udostępni klientom drugiego możliwość korzystania ze swojej sieci. W wielu
krajach europejskich promesa podpisania takiej umowy jet częścią rezerwacji częstotliwości
UMTS.
O firmie P4
Firma P4 jest wspólnym przedsięwzięciem funduszu inwestycyjnego Novator i Netii polskiego niezależnego operatora telefonii stacjonarnej. Spółka została założona
15 września 2004 r. jako Netia Mobile. 23 sierpnia 2005 r uzyskała rezerwację
częstotliwości dla systemu telefonii komórkowej trzeciej generacji opartej na
standardzie UMTS. 13 października 2005r. Netia Mobile zmieniła swoją nazwę na P4.
P4 zamierza zostać znaczącym graczem na polskim rynku telefonii komórkowej
z najnowocześniejszą i najbardziej atrakcyjną ofertą usług. Jako niezależny operator
telefonii komórkowej P4 stworzy nowe standardy w dziedzinie komunikacji. Usługi
oferowane przez firmę P4 będą skierowane zarówno do przedsiębiorstw, jak i do
indywidualnych konsumentów. Oferta usług P4 dla klientów indywidualnych będzie
się charakteryzowała łatwością obsługi oraz atrakcyjną zawartością audiowizualną.
Klientom korporacyjnym P4 zamierza zaoferować usługi konwergentne, które będą
stanowiły połączenie oferty telefonii stacjonarnej i komórkowej.
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