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Компанија СББ жели да упозори јавност и кориснике својих услуга да се већ дуже време
против ње води прави пропагандни рат ширењем дезинформација да се СББ продаје.
Јасно желимо да кажемо да се компанија СББ не продаје!

  

  

Према изрежираном сценарију који је евидентно осмислила конкуренција „компанија
СББ је продата компанији Телеком Србија”, а нашим корисницима се препоручује да
пређу на МТС услуге, јер “ћемо ускоро бити иста компанија”.

  

Недељама нас наши корисници обавештавају да их продавци услуга компаније Телеком
Србија упорно убеђују да је боље да што пре замене постојећу СББ опрему. О сличним
искуствима пишу и грађани Србије на друштвеним мрежама.

  

Запрепашћени смо методама које се овај пут користе против компаније СББ, јер оваква
стратегија директне обмане грађана у борби за кориснике, до сада није забележена у

 1 / 3



СББ: Компанија „Телеком Србија“ није купила „СББ“, нити ће се то догодити. Ради се о правом пропагандном рату дезинформисања и обмане наших корисника са циљем њиховог преласка на МТС услуге
петак, 23 септембар 2022 22:22

Србији у области телекомуникација.

  

Поседујемо доказе о многобројним покушајима преваре наших корисника којима се
говори да је “МТС већ купио Тотал ТВ и да би корисници требало да врате СББ опрему”,
што је противзаконито и испод сваког нивоа пословне комуникације и етике.

  

Због свега наведеног смо принуђени да се јавно огласимо и обавестимо наше кориснике
и грађане да компанија Телеком Србија није купила СББ, нити ће се то догодити.

  

Поносни смо на то што су СББ корисници изузетно лојални нашој компанији, јер не желе
да пређу на услуге Телекома Србија и што достојанствено одбијају да учествују у овој
непоштено смишљеној подвали.

  

Истовремено, морамо јавно да упозоримо наше кориснике да се сада против њих и
против нас самих користе најприземнија средства обмане.

  

Драго нам је да су наши корисници то јасно препознали и да нас редовно обавештавају о
насртљивим, нелегитимним и насилним покушајима промене стања на терену.

  

Годинама указујемо на многобројне опструкције компаније СББ од стране власти у
Србији која пружа неспорну подршку компанији Телеком Србија и да смо циљано
изложени многим дискриминаторним мерама, а што нажалост у својим јавним иступима
представници власти потврђују, између осталог и признањима која се тичу спречавања
да се СББ развија као компанија уз отворено фаворизовање Телекома Србија.

  

Подсећамо да се нисмо поколебали ни у таквој отворено непријатељској атмосфери и да
смо одлучили да се боримо свим дозвољеним правним средствима, пред домаћим
судовима и телима, али и путем арбитражног поступка у Вашингтону, а све у жељи да
покажемо и докажемо размере притисака и неправде којима смо изложени, због
очувања нашех бизниса, заштите наших корисника, али и јавности у Србији.
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(Данас)

  

 3 / 3


