
 

 
 

 
 
 
 

  
 O2 pridáva k Vianociam ďalšie kombinácie zariadení 

s Vianočným extra bonusom 
 
 

V Bratislave, 1. 12. 2021 

  

O2 od 1. decembra pridáva v rámci svojej Vianočnej ponuky dvojíc ďalšie tri výhodné 

kombinácie zariadení. S Vianočným extra bonusom tak môžu zákazníci získať za cenu 

smartfónov od Samsungu, OPPO, či TCL navyše aj slúchadlá so službou YouTube Premium 

na dva mesiace bezplatne, hodinky, či náramok. Okrem toho platí až do konca januára 

budúceho roka aj naďalej ponuka ďalších šiestich dvojíc zariadení s Vianočným extra 

bonusom, ako aj dvojnásobok objemu dát v rámci vybraných taríf O2 SMART Paušálov, ktoré 

zákazníci využívajú. 

 

 

„Z interných dát vidíme, že naši zákazníci majú mimoriadne v obľube výhodné získanie druhého 

zariadenia za cenu jedného. Aj preto sme sa rozhodli takto pred vianočnými sviatkami rozšíriť výber 

zariadení s Vianočným extra bonusom aj o kvalitné slúchadlá, smart hodinky, či smart náramok. 

Tieto Vianoce si u nás vyberie niečo pre seba a svojich blízkych skutočne takmer každý zákazník,“ 

povedal Milan Morávek, riaditeľ komerčného úseku O2.  

 

 

Za cenu prvého získate druhé zariadenie za 0 eur 

1. zariadenie 2. zariadenie Bonus 

Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy Buds 2 YouTube Premium 

OPPO Reno5 5G OPPO Watch Free   

TCL 20R 5G TCL MOVETIME Family Watch 40   

 

 

Za cenu prvého získate druhé zariadenie za 0 eur 
Vianoce v O2 sú v znamení dvojnásobku. Okrem už predstavených dát v O2 SMART Paušáloch a 6 
rôznych kombinácií zariadení, z ktorých si budú môcť svoje vianočné dvojice zákazníci vybrať na 
základe vlastných preferencií a želaní, O2 pridáva aj ďalšie tri kombinácie. K dvojici Samsung 
Galaxy A52s 5G a Samsung Galaxy Buds 2 poskytne aj využívanie služby YouTube Premium na 
dva mesiace bezplatne. 

Ponuku všetkých deviatich vianočných dvojíc nájdu zákazníci od pondelka 1. decembra na webe 
www.o2.sk/vianocne-dvojice a  budú si ich môcť zakúpiť v e-shope operátora aj na predajniach. 
Zariadenia s Vianočným extra bonusom si môžu zákazníci zakúpiť do 31.1.2022 alebo do 
vypredania zásob.  

Dvojnásobné dáta pre zákazníkov vybraných O2 SMART paušálov až do konca januára 
Vianoce v O2 odštartovali tento rok už v septembri, odkedy si zákazníci vybraných O2 SMART 
Paušálov môžu každý mesiac zdvojnásobiť objem dát v rámci svojej tarify bezplatne. Od februára 
budúceho roka budú môcť aj naďalej využívať benefit zdvojnásobených dát, avšak tento objem 
získajú za zvýhodnené ceny. Zákazníci Modrého O2 SMART Paušálu tak namiesto 1GB budú môcť 
využívať 2GB s doplatkom 1 eura, zákazníci Strieborného paušálu budú mať celkovo k dispozícii až 
6 GB s doplatkom 2 eur a zákazníci Zlatého dokonca až 20 GB s doplatkom len 3 eur.    

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

http://www.o2.sk/
http://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. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb 

zohľadňuje aj získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001.  

http://www.facebook.com/O2Slovakia
http://www.twitter.com/#!/o2_Slovakia

