Cenovky nových iPhonov, v predaji od štvrtkovej polnoci,
sú už v O2 známe
V Bratislave, 26. 9. 2018

Zákazníci O2 budú mať možnosť zakúpiť si jednu z noviniek na Slovensku už o polnoci z 27.
na 28. septembra. Nový iPhone XS bude pre zákazníkov O2 dostupný v cene už od 1 178 eur,
iPhone XS Max už od 1 274 eur. Zákazníci O2 Paušálov si môžu cenu nových iPhonov znížiť
s využitím atraktívneho bonusu v príslušnej tarife.

Nové iPhony najvýhodnejšie s O2 Paušálmi
Zákazníci programu O2 Paušál si môžu znížiť cenu nových iPhonov v závislosti od zvoleného
programu o 72 až 312 eur. Cenovka nového iPhonu tak pre nich bude na začiatku vo výške 2 eur,
zvyšok si zákazník rozloží na 24 mesačných platieb.
iPhone XS a iPhone XS Max v ponuke O2
Model
Cena v hotovosti
iPhone XS 64 GB
1 178 €
iPhone XS 256 GB

1 346 €

iPhone XS 512 GB

1 562 €

iPhone XS Max 64 GB

1 274 €

iPhone XS Max 256 GB

1 442 €

iPhone XS Max 512 GB

1 682 €

O2 odštartuje predaj iPhonov vo štvrtok o polnoci
Nové iPhony si budú môcť zákazníci na Slovensku kúpiť už o polnoci z 27. na 28. septembra.
V ponuke O2 budú všetky varianty modelov iPhone XS a iPhone XS Max vo všetkých farbách. Pre
prvých budúcich majiteľov nových iPhonov O2 výnimočne otvorí svoje predajne o polnoci, teda 28.9.
o 0:01 v Auparkoch v Bratislave, Žiline a Košiciach a v Europa Shopping Center v Banskej Bystrici.

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy.
Informácie sú k dispozícii aj na www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia.
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša
revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým
portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko
skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE
siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej
zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 7x za sebou získal titul Operátor roka v nezávislej

zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším zamestnávateľom
medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt. Vysokú kvalitu poskytovaných
služieb zohľadňuje aj získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001.

