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5G sieť od O2 je dostupná v ďalších 28 lokalitách na 
Slovensku. O2 svojim zákazníkom stále pomáha, aby sa 
na ňu nastavili 

  

V Bratislave, 9. 8. 2022 

  

O2 rozširuje vlastnú 5G sieť do ďalších lokalít na Slovensku. Od konca júna operátor pokryl 

28 nových lokalít. Celkovo tak O2 pokrýva najmodernejšou sieťou už 143 lokalít na 

Slovensku. O2 aj naďalej pomáha zákazníkom nastaviť sa na 5G sieť a umožňuje výhodne 

získať aj nové 5G telefóny. 

 

             O2 naďalej overuje pripravenosť zákazníkov na 5G  

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

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

zariadení. Zároveň si zákazníci môžu vybrať na predajni z bohatej ponuky 5G telefónov, pričom 

vybraných 6 modelov O2 cenovo ešte viac zvýhodnilo až do výšky 144 eur.  

  

5G sieť pre mobilné zariadenia 

Výhody pripojenia v 5G sieti zažijú zákazníci s 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 5G pokrytí. 

 

Nové lokality v 5G sieti od O2 ku koncu júla 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Bratislava – mestská časť 

Devínska Nová Ves 

Lesíček Poľanovce Svidník Vrbov 

Bratislava – mestská časť 

Lamač 

Levice Pongrácovce Šemša Zvolen 

Bratislava – mestská časť 

Staré Mesto 

Liptovský 

Mikuláš 

Ruská Šintava Žalobín 

Jakubany Luhyňa Sirník Tročany Žehňa 

   Kalša Malá 

Domaša 

Slovenská Kajňa Tuhrina  

Košice - mestská časť 

Myslava 

Plechotice Strážske Turčianska 

Štiavnička 

 

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
https://www.o2.sk/5G?_ga=2.233135134.1636412962.1659428573-1556424868.1659428573#mapa-5g
http://www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/
http://www.facebook.com/O2Slovakia
http://www.twitter.com/o2_Slovakia


 

 

 

 

 

zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. Vysokú kvalitu poskytovaných služieb zohľadňuje aj 

získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001. 


