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5G sieť od O2 je dostupná už vo vyše stovke lokalít. O2 
bude zákazníkom v lete pomáhať, aby sa na ňu nastavili 

  

V Bratislave, 28. 6. 2022 

  

  

O2 rozširuje vlastnú 5G sieť do ďalších 28 lokalít na Slovensku, čím je celkovo dostupná pre 

takmer štvrtinu ľudí na Slovensku už v 115 lokalitách. Snahou O2 je, aby si čo najviac 

zákazníkov užívalo výhody najmodernejšej 5G siete a preto im ponúka možnosť overiť si, či 

majú kompatibilné zariadenia a správne nastavenia siete. Zákazníci navyše po takomto 

overení získajú od O2 darček v podobe bezplatných dát, či zľavy na príslušenstvo. Okrem 

toho O2 aj atraktívne cenovo zvýhodňuje vybrané 5G zariadenia. 

 

             O2 overuje pripravenosť zákazníkov na 5G  

Snahou O2 je, aby čo najviac zákazníkov využívalo výhody najmodernejšej 5G siete a preto im 

ponúka možnosť overiť si, či majú kompatibilné zariadenie, SIM kartu a správne nastavenia siete vo 

svojom zariadení. Zároveň si zákazníci budú môcť vybrať na predajni z bohatej ponuky 5G telefónov, 

pričom vybraných 6 modelov O2 navyše cenovo ešte viac zvýhodní až do výšky 144 eur. Viac 

informácií nájdu zákazníci na https://www.o2.sk/ponuka/telefony-a-zariadenia/extra-5g-zlava. 

 

  

 

           

http://www.o2.sk/
https://www.o2.sk/5g
https://www.o2.sk/podpora/centrum-podpory/kontakty/o2-predajne/o2-predajne-miesta?gclid=EAIaIQobChMI2ZDnuJm--AIVF4bVCh3D9Q3GEAAYASAAEgKimvD_BwE
https://www.o2.sk/ponuka/telefony-a-zariadenia/extra-5g-zlava


 

 

 

 

 

Zákazníci si po návšteve predajne budú môcť nájsť vo svojej aplikácii Moje O2 aj darček v podobe 

bezplatných 100 GB bonusových dát na mesiac, alebo zľavu až do výšky 30% na príslušenstvo pre 

zákazníkov vybraných SMART Paušálov. Prísť na predajňu sa im teda oplatí hneď dvakrát.  

 

„My v O2 sme už na 5G pripravení a teraz chceme na 5G nastaviť aj našich zákazníkov. Pomôžeme 

im nielen preveriť, či majú 5G telefón a všetky potrebné nastavenia, ale navyše od nás môžu získať 

aj darček, ktorý môžu využiť napríklad aj v našej 5G sieti,“ povedal Milan Morávek, riaditeľ 

komerčného úseku O2. 

 

Výhody pripojenia 5G siete môžu zákazníci zažiť len so správne nastaveným kompatibilným 

zariadením, s ktorým sa nachádzajú v jej pokrytí. Dosahované rýchlosti pripojenia závisia od 

rádiových parametrov v danej lokalite ako aj od konkrétneho koncového zariadenia, teda telefónu. 

Zákazníci si môžu na mape jednoducho overiť, či sa nachádzajú v pokrytí 5G siete. 

 

Nové lokality v 5G sieti od O2 
  

Bidovce, Bratislava – mestská časť Dúbravka, Bratislava – mestská časť Ružinov, Bratislava – 
mestská časť Vrakuňa, Bukovec, Gbeľany, Kamenica, Klčov, Košice - mestská časť Sídlisko 
Ťahanovce, Košice - mestská časť Vyšné Opátske, Kotrčiná Lúčka, Kyjov, Lieskovany, Malé 
Kozmálovce, Nededza, Odorín, Oľšavka, Plavnica, Radvanovce, Skároš, Slatvina, Spišské Vlachy, 
Svinica, Tlmače, Trebišov, Tulčík, Ždaňa, Žilina. 

 

 
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. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb zohľadňuje aj 

získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.o2.sk/moje-o2/spotreba/aplikacia
https://www.o2.sk/5G#mapa-5g
http://www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/
http://www.facebook.com/O2Slovakia
http://www.twitter.com/o2_Slovakia

