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Radosť má 2 roky. Je obľúbená 

medzi mladými a dobre sa s ňou 

dátuje  
 

 

Bratislava, 23. 9. 2022 
 

 

Radosť, operátor v appke, oslavuje 24. septembra svoje druhé narodeniny. Už 2 roky  

prinášame tisícom Radostníkov výhody digitálnosti, jednoduchosti a výhodných cien. 

 

„Digitál je budúcnosť. Radosť sa snaží poskytnúť zákazníkom skvelú hodnotu za peniaze - 

cenovo prístupné, jednoduché a neviazané mobilné služby v kvalitnom pokrytí siete.  

Potvrdzuje sa nám, že tento prístup má zmysel a budúcnosť. Ďakujeme všetkým 

Radostníkom, že sú s nami,“ približuje, Štefan Póša, Senior Brand Specialist for Confetti 

& Other Fun Communications Radosti. 

 

 

 

Dnes majú Radostníci možnosť vybrať si zo štyroch Radostí. Tá najnovšia, Dátová, 

pribudla na jar tohto roka a priniesla nekonečné dáta za 15 eur/30 dní. SIMku Radosti si 

zákazníci môžu nechať doručiť až do poštovej schránky, alebo si ju jednoducho vyzdvihnúť 

v jednom z Kioskov alebo spolupracujúcich partnerských miest.  

 

Za 2 roky sme aj my v Radosti bližšie spoznali našich zákazníkov. Radostníci dátujú 

každý deň, najviac však v utorky večer a v tento deň spotrebujú viac ako 300 MB 

dát. Naopak, oddych od dátovania si dávajú v sobotu večer, kedy si radosť užívajú 

pravdepodobne inak. Za mesiac spotrebujú zákazníci Radosti v priemere viac ako  10 GB 

dát. Radosť je obľúbená najmä medzi mladými. Neprekvapí, že najviac dátuje veková 

skupina 16 až 20-ročných, ale nezaostáva ani skupina 21 až 25-ročných.  
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S Radosťou sa dobre cestuje. Najradšej využívajú naši zákazníci roaming v susednom 

Česku a tí najväčší cestovatelia už stihli zobrať svoju Radosť na výlet do viac ako 

osemdesiatich krajín. Ako sa hovorí, všade dobre, doma najlepšie a dáta nám ukazujú, 

že najviac Radostníkov na Slovensku žije v Bratislave, hoci Košice jej dýchajú na chrbát.  

 

Teší nás tiež, že rating appky v App store dosiahol 4,5 z 5*. Za toto skvelé 

hodnotenie ďakujeme všetkým Radostníkom a naďalej sa budeme snažiť prinášať 

vylepšenia, aby naši zákazníci boli spokojní a našli všetko len na klik od seba. 

 

Radostné správy ohľadne cien mobilných služieb Radosti potvrdzuje aj štúdia Európskej 

komisie Ceny mobilného a pevného širokopásmového pripojenia v Európe 2021. 

Aj vďaka Radosti bolo Slovensko zaradené medzi krajiny s relatívne lacnými službami 

mobilného pripojenia spolu s Holandskom, Nemeckom, Írskom, Luxemburskom, 

Rakúskom, Talianskom, Bulharskom a Fínskom.  

 

Radostné ceny, kvalita siete a jednoduchosť využívania služieb prostredníctvom mobilnej 

aplikácie sa odráža na vysokej spokojnosti našich Radostníkov. Tí odporúčania šíria ďalej, 

čo všetkým prináša ďalší kopec Radosti. Vďaka odporúčaniu si Radostníci môžu znížiť 

cenu svojej Radosti aj Radosti svojich kamošov na polovicu až na 30 dní. 

 

Viac informácií o neviazaných Radostiach za super ceny nájdeš na www.radost.digital.  

 

 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-2021
http://www.radost.digital/

