V O2 do konca októbra Bonus navyše až do výšky 156 eur
na vybrané dvojice zariadení. Okrem toho Moto G9 Play so
slúchadlami za 192 eur
V Bratislave, 8. 9. 2020

O2 od 8. septembra ponúka dve dvojice zariadení s možnosťou získania druhého zariadenia
za zvýhodnenú cenu. Ide o kombináciu smartfónu s hodinkami a smartfónu s televízorom.
Navyše O2 prichádza aj s výhodným balením smartfónu Moto G9 Play so slúchadlami
Motorola Buds za cenu 192 eur.
Špeciálna ponuka dvojíc
Hlavné
zariadenie

Cena
hlavného
zariadenia

Samsung
Galaxy A71

468 eur

Xiaomi Redmi
Note 9 Pro

324 eur

Druhé
zariadenie
Samsung
Galaxy Watch
Active2
Xiaomi Mi Smart
TV 4S 43"

Cena
druhého
zariadenia

Bonus
navyše na
zariadenia

Konečná cena

300 eur

156 eur

612 eur

396 eur

120 eur

600 eur

Ponuka dvojíc ako aj výhodného balenia smartfónu so slúchadlami je určená pre všetkých
zákazníkov O2 SMART Paušálov (s výnimkou Bieleho O2 SMART Paušálu) a programu O2 Dáta.
Výhodný Bonus navyše môžu zákazníci získať po zakúpení zariadení s mesačnými platbami bez
ohľadu na to, či zákazník aktuálne využíva alebo nevyužíva Bonus na zariadenie k svojmu
programu. Bonus navyše sa pripočíta k bonusu na zariadenie pre príslušný paušál. Teda napríklad
pri Diamantovom O2 SMART Paušále tak zákazník môže ušetriť pri tejto ponuke až 516 eur.
K jednému paušálu môže zákazník získať jeden Bonus navyše. Zákazníci môžu túto ponuku využiť
najneskôr do konca októbra 2020.

Moto G9 Play so slúchadlami Motorola Buds

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. 10x 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.

