
Wij zijn voor  
vergelijkende  
reclame.
Op voorwaarde 
dat vergeleken 
wordt wat  
vergelijkbaar is.

Sinds enkele dagen voert een tele com

 operator een vergelijkende reclame

campagne. Onder het toezicht van een 

gerechtsdeurwaarder menen ze te kunnen 

aantonen goedkoper te zijn dan wij.

Maar er is een probleem : de cam pagne 

vergelijkt appels met peren. Want ze 

vergelijken een van hun abonnement en, 

dat u verplicht bent te nemen voor 24 

maanden, met een formule van Mobistar 

waarbij u opzegt wanneer u wilt. (Natuurlijk 

hebben wij ook een gelijkaardige formule 

zoals die van hen, maar ze achtten het 

blijkbaar niet nodig om het daarover met u 

te hebben.)

En er is nog een probleem. Om tot hun 

besluit te komen, baseren ze zich op een 

uitzonderlijk groot verbruik, om niet te 

zeggen een buitensporig verbruik : 30 uur 

bellen naar een ander netwerk. Dertig uur, 

daarvoor moet u al uw uiterste best doen 

en bovendien komt dat zelden voor. Laten 

we het even anders stellen. Dertig uur 

bellen zou erop neerkomen dat u uw 

appels niet meer per kilogram maar per ton 

koopt. En wees gerust, voor die klant en die 

toch tonnen appels zouden consu meren, 

hebben wij vanzelfsprekend veel voor

deligere formules dan die voor het bel

ge drag waarover sprake in de reclame spot.

Natuurlijk hadden wij nog kunnen 

aanhalen dat u met Mobistar geniet van 

een kwaliteitsnetwerk dat al 13 jaar zijn 

dienst en bewijst.

Wij zouden u nog kunnen zeggen dat u 

met Mobistar en zijn 180 Mobistar Centers 

de garantie heeft op een volledige en 

onberispelijke service.

En wij zouden er nog kunnen aan 

toevoegen dat wij, sinds 1996, meer heb

ben bijgedragen tot prijsdalingen in de 

telefoniesector dan wie ook.

Maar dat is ons punt niet. Wij zijn immers 

voorstander van concurrentie, van een 

competitieve geest, van verge lij kingen. 

Maar wij zijn ook  –  en vooral  – voorstander 

van fair play.

Want alleen zo kan de consument 

appels met appels vergelijken. En peren 

met peren. 


