
 

 
 

 
 
 
 

O2 v čase koronavírusu prihliada na zákazníkov 
v roamingu, zároveň zosúlaďuje podmienky jeho 

fungovania v EÚ  

 

Bratislava, 23.4. 2020 

 

V dobe koronavírusu operátor O2 vychádza v ústrety svojim zákazníkom nie iba poskytnutím 

benefitov ako neobmedzené dáta na aplikácie v O2 SMART Paušáloch, pridaním staníc do ponuky 

O2 TV, či navýšením rýchlosti po prečerpaní dát pri O2 Internete na doma, ale aj prihliadaním na 

súčasnú situáciu pri zákazníkoch, ktorí služby operátora momentálne využívajú viac v zahraničí ako 

doma. 
  

„Z regulácie EÚ roamingu vyplýva, že v prípade, že spotreba služieb v krajinách EÚ prevláda nad 

domácou spotrebou našich zákazníkov, ide o neobvyklé používanie EÚ roamingu, a teda operátor 

môže pristúpiť k upozorneniu zákazníka a k následnému účtovaniu špeciálnych príplatkov. V tejto 

neobvyklej situácii, kedy je mnoho našich zákazníkov nútených zdržiavať sa mimo hraníc Slovenska 

a využívať naše služby v zahraničí, sme sa rozhodli spomínané príplatky dočasne neuplatňovať,“ 

hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia. Výnimkou bude správanie vykazujúce 

úmyselné zneužívanie situácie.  

  

O2 zároveň od 29. 6. 2020 zosúlaďuje podmienky pre roaming v Českej republike s roamingom pre 

krajiny EÚ (resp. EHS teda krajín EÚ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Veľkej Británie ďalej 

zjednodušene aj ako „EÚ“). Zmena bude automatická a bude sa týkať všetkých zákazníkov 

operátora. Od roku 2014 O2 umožňovalo svojim zákazníkom využívať svoje služby v Česku za 

rovnakých podmienok ako na Slovensku. 

  

„Vďaka európskej regulácii sa cena za dáta neustále znižuje. Okrem toho,  napríklad naše SMART 

paušály už obsahujú neobmedzené hovory, SMS a MMS, ktoré možno rovnako ako doma využívať 

aj v EÚ. Preto zjednotenie podmienok je prirodzeným krokom,“ dodáva Molnár. 

  

Zákazníci O2 budú v Českej republike od 29. 6. 2020 volať, SMS-kovať, MMS-kovať a dátovať 

v súlade s roamingovou reguláciou podľa princípu „za ceny ako doma“. Objem dát využiteľný v EÚ je 

pre každý z programov daný schváleným vzorcom EÚ pre výpočet dát využiteľných v roamingu. Po 

prekročení balíčka dát v rámci roamingu pre svoj volací program sa im bude účtovať 0,0042 €/MB. 

Okrem toho bude každý zákazník o výške voľného objemu dát upozornený v uvítacej SMS po 

prekročení hraníc, ako aj informačnou SMS o dosiahnutí dátového limitu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

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. 11 krát 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.  


