Telesur wil een ieder mogelijkheid bieden kansen digitale toekomst te
benutten
In volledig besef dat wij met z’n allen deze periode met verschillende uitdagingen moeten
doorstaan, zijn wij op 22 sept jl. ertoe overgegaan tarieven voor enkele producten en diensten
aan te passen. Dit in reactie op de aanpassing van de wisselkoers voor de USD naar
SRD 14.29 door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) op 21 september jl. Delen van ons
producten- en dienstenaanbod zoals abonnementen waren daarbij nog niet inbegrepen.
Wij hanteerden tot die datum een koers van 7.0 voor 1 USD ondanks de verschillende
koersschommelingen op de markt. Nu de CBvS de wisselkoers heeft vastgesteld op 14.29 voor
1 USD is het voor ons bedrijfseconomisch niet langer verantwoord de koers van 7.0 voor 1 USD
te hanteren en zijn wij genoodzaakt deze bij te stellen. Weliswaar zullen wij, om de
gemeenschap tegemoet te komen, een korting geven op het tarief voor onze diensten welke nu
volgens de nieuwe koers moet gelden. Wij doen dit uit solidariteit naar de gemeenschap, omdat
wij een ieder de mogelijkheid willen bieden de kansen van de digitale toekomst te benutten.
Om voortgang en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen garanderen is er continu overleg
geweest met verschillende andere stakeholders om te komen tot een billijke prijsstelling. Met
het oog op de economische realiteit alsook de focus op onze klanten, kunnen wij u meedelen
dat per 01 oktober 2020 alle tarieven voor postpaid diensten (vast internet, postpaid mobiel en
vaste telefonie) worden aangepast. We verwijzen hiervoor naar onze website www.telesur.sr.
Verder worden met ingang van 05 oktober a.s. de tarieven voor prepaid diensten aangepast.
TELESUR als deel van de samenleving, geeft de verzekering dat het zijn rol als enabler van
digitale services zal blijven vervullen middels innovaties en klantgerichte oplossingen. In deze
tijd van verandering zullen wij samen blijven werken aan het veiligstellen van onze digitale
toekomst.
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