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co Se dneS dozvíTe 
 

 trendy v oblasti prodeje smartphonů 

 vývoj u chytrých zařízení 

 podíly na prodeji 

 desatero T-Mobile 

 prémiové jarní novinky 

 pestrý výběr pro outdoor 
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vývoj podílu chyTrých TeleFonů na prodeji  
za poSledních 5 leT 
  za pět let nárůst na více než šestinásobek (12 % => 76 %) 
 rozšíření způsobil primárně rozmach používání mobilních dat  

v každodenním životě, dostupnost technologií  
(displeje, procesory, paměti,…) a také pokles cen   

 dominantním systémem je Android 

klasické 
telefony 

88 % 

smartphony 
12 % 

únor 2010 

klasické 
telefony 

24 % 

smartphony 
76 % 

únor 2015 
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a co TableTy? 
 
 vývoj podílu tabletů  

na prodeji mobilních zařízení v letech 2013–2015 
 dramatický nárůst na patnáctinásobek 
 srovnání s ostatním mobilním HW (klasické telefony, smartphony,  

modemy, počítače, …) 
 

 

ostatní 
mobilní HW 

99 % 

tablety 
1 % 

únor 2013 

ostatní 
mobilní HW 

85 % 

tablety 
15 % 

únor 2015 
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a co TableTy? 
 
 podíl prodejů tabletů na prodeji – srovnání se smartphony 
 za celosvětovou úspěšností a růstem prodejů tabletů vidíme samozřejmě hlavně 

úspěch iPadu od Apple… 
 …ale za nastartováním růstu u T-Mobile stojí hlavně launch tabletů značky Prestigio 
 kriteria z pohledu zákazníka: atraktivní design, cenová dostupnost,  

výborná kvalita, dobré parametry  

 
 

smartphony 
99 % 

tablety 
1 % únor 2013 

smartphony 
78 % 

tablety 
22 % 

únor 2015 
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lTe ve SmarTphonech  
a TableTech za poSlední rok  
 
 
 

 penetrace chytrými telefony s LTE u T-Mobile je 7 % 
 meziročně ztrojnásobení podílu na chytrých zařízeních prodaných u T-Mobile 
 cenová dostupnost LTE zařízení poskytujících nejrychlejší internet 
 příprava na komerční spuštění VoLTE 
 široký výběr  zařízení 

 
 

Non-LTE 
SMP/TAB 

74 % 

LTE 
SMP/TAB 

26 % 

únor 2014 

Non-LTE 
SMP/TAB 

25 % 

LTE 
SMP/TAB 

75 % 

únor 2015 
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lTe porTFolio 
 
 
 
 rozložení produktů telefony – tablety – modemy 
 počet typů zařízení s podporou LTE v nabídce T-Mobile  

– meziročně  
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deSaTero  
 
 

 1. SLUŽBA FRESH 
Pokud má zákazník u T-Mobile telefon na splátky, nemusí čekat na uplynutí smlouvy, aby si pořídil 
nový. Se službou FRESH si ho lze již po roce vyměnit za novější model. 
 

 2. SPLÁTKOVÁNÍ 
Při výběru nového telefonu  se nemusí omezovat cenou. Lze ho mít na splátky bez navýšení. 
 

 3. SKUTEČNÁ ZÁRUKA 
Za telefony T-Mobile ručí. Ke každému z nich vydávává vlastní záruční list a v případě problémů se 
také postará o nápravu. 
 

 4. OFICIÁLNÍ DISTRIBUCE 
Všechny operátorem prodávané telefony pocházejí z oficiálního dovozu do ČR. Zákazník se nemusí 
obávat neúspěšného vymáhání záruční opravy či překvapivého obnovení cizojazyčné výchozí verze 
softwaru. 
 

 

PROČ SI KOUPIT TELEFON U T-MOBILE?  
FINANČNĚ – OBCHODNÍ ARGUMENTY 
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deSaTero  
 
 

 5. NASTAVENÍ 
Telefony od T-Mobile jsou připraveny k okamžitému používání. Operátor ručí za správné nastavení 
všech základních funkcí, jako jsou mobilní internet, SMS, MMS a další. 
 

 6. PÉČE O VAŠI BEZPEČNOST 
Bezpečnost  zákazníků je pro T-Mobile důležitá. Jako jeden z prvních operátorů na světě začal ve své 
síti i v telefonech používat nový šifrovací algoritmus A5/3, který prakticky vylučuje možnost nelegálního 
odposlechu hovorů. Navíc v nově pořízených telefonech zákazník nenajde žádný škodlivý kód či 
software. 
 

 7. VYNIKAJÍCÍ PŘÍJEM SIGNÁLU 
Na rozdíl od telefonů, které zakoupí zákazník u distributora, jsou ty od T-Mobile optimalizované. Díky 
tomu ve srovnání s jinými přístroji stejného typu na trhu zaručuje operátor vyšší rychlost internetu, nižší 
pravděpodobnost padání hovorů a lepší výdrž baterie. 

 

PROČ SI KOUPIT TELEFON U T-MOBILE?   
TECHNICKÉ ARGUMENTY 
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 8. ŠPIČKOVÁ HLASOVÁ KVALITA 

Operátor má definované parametry kvality, které musí výrobci telefonů splňovat. Proto je v telefonech  
od T-Mobile samozřejmostí kvalitní HD Voice, vyšší srozumitelnost řeči v hlučném prostředí i potlačení 
ozvěny (echa). 
 

 9. PEČLIVÉ TESTOVÁNÍ 
Všechny telefony jsou před uvedením na trh testovány a je ověřeno, že splňují vysoké standardy  
T-Mobile. Testování probíhá mezinárodně, a to v souladu s precizními německými standardy. 
 

 10. NEUSTÁLÁ TECHNOLOGICKÁ INOVACE 
Operátor své služby neustále obnovuje a inovuje. Chytré telefony od T-Mobile jako první podporovaly 
nejmodernější sítě LTE a LTE Advanced. Další rozšiřující funkce, např. Voice  over LTE, budou mezi 
prvními podporovat telefony právě z nabídky operátora… 

 

PROČ SI KOUPIT TELEFON U T-MOBILE? 
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prémiové novinky 
 

 HTC One M9  
 zahájení prodeje 8. dubna 2015 
 v dubnu exkluzivně  u T-Mobile – jediný  

oficiální distributor tohoto modelu v celé ČR 
 prvních 100 zákazníků získá  

při spuštění kampaně dárek zdarma – dot view pouzdro 
 model lze pořídit na splátky bez navýšení již od 1 Kč 
 základní cena 19 999 Kč 

 
 LG G Flex2 – smartphone se zakřiveným displejem od 17 251 Kč 
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prémiové novinky 
 

 Samsung Galaxy S6, S6 edge  
 launch17. dubna 2015 
 předprodej spuštěn již v úterý 14. dubna 
 prvních 300 ks S6 ve verzi 32 GB bílá/černá 

se slevou 3 898 Kč při prodloužení smlouvy → cena pro věrné zákazníky 
   činí 16 101 Kč 
 model lze při prodloužení smlouvy pořídit na splátky bez navýšení od 1 Kč 
 základní cena S6 (32 GB) je 19 999 Kč       
 základní cena S6 edge (32 GB) činí 23 799 Kč 
 k dispozici budou i S6 64 GB (modrý), S6 edge 64 (zlatý) 
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ouTdoor 
 

 CAT  B15Q – smartphone s extrémní odolností  
 Samsung Galaxy Xcover 3 – odolný smartphone  
 Samsung Galaxy Tab Active – odolný tablet  
 odolný = vyšší krytí před prachem, vodou,  

nárazuvzdornost 
 telefony vhodné na hory, na vodu, na kola, …  

 
 A k tomu navíc řada voděodolných telefonů Sony: 

Xperia Z3, Xperia Z3 compact ,  
připravovaná Xperia M4 Aqua… 
 

 

INSPIRACE NA LÉTO – ODOLNÉ TELEFONY  
V NABÍDCE T-MOBILE 



dĚkujeme za pozornoST 
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