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HOOFDDORP - Slechts 2 procent van de klanten van
telecombedrijf Lycamobile kan vanaf donderdagmiddag vier
uur niet meer bellen en sms'en doordat de leverancier van
netwerkruimte T-Mobile Lycamobile gaat afsluiten.
Dat stelt Lycamobile donderdag in een
persverklaring.
Woensdag maakte T-Mobile bekend de
dienstverlening aan Lycamobile
donderdag om vier uur stop te zetten
wegens een betalingsachterstand van
''tientallen miljoenen euro's''.
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Lycamobile bevestigt dat er sprake is van een dispuut maar stelt
dat hierover rechtszaken lopen die nog ongeveer twee jaar
zullen duren.
Top5 NUwerk.nl

Vodafone
Lycamobile heeft enkele maanden geleden besloten om over te
stappen naar Vodafone als leverancier. Omdat 98 procent van
alle klanten van Lycamobile al is overgestapt naar Vodafone,
zullen zij niks merken van de actie van T-Mobile, stelt
Lycamobile.
Lycamobile wil niet zeggen hoeveel klanten het bedrijf precies
heeft in Nederland. Wel bekend is dat het gaat om
honderdduizenden klanten.
© ANP
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