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Black Friday v O2: kupón navyše na zľavu do výšky 276 
eur   

V Bratislave, 25. 11. 2022 

  
O2 pripravilo pre svojich zákazníkov v čase Black Friday obdobia extra prekvapenie.  Každý 

zákazník získa 25. novembra 2022 do O2 aplikácie extra Black Friday kupón navyše, ktorý 

môže  využiť ako zľavu až do výšky 276 eur na kúpu vybraného zariadenia. Zákazník dostane 

kupón za každý z aktivovaných programov, ktoré v O2 využíva a získa tak ďalšie atraktívne 

zľavy na vybrané smartfóny, televízor alebo robotický vysávač. Najväčším lákadlom je stále 

nový model slúchadiel O2 pods v hodnote 49 eur za Black Friday cenu len 19 eur. Zákazník 

tak bude mať v O2 aplikácii k dispozícii extra Black Friday kupón platný do 9. decembra 2022 

a Vianočný kupón platný do 30. januára 2023. 

 

Spoločnosť O2 prispieva tento rok dvojnásobne svojim zákazníkom na vianočné darčeky. Každý 

zákazník, ktorý má v O2 aktivovaný fakturovaný program, predplatenú kartu alebo internet, získa 25. 

novembra 2022 do O2 aplikácie extra Black Friday kupón, ktorý si môže premeniť na zľavu vo výške 

od 30 až do 276 eur v závislosti od zariadenia, ktoré si chce kúpiť. Takýto kupón získa zákazník za 

každý z aktivovaných programov, ktoré využíva. Pri uplatnení oboch kupónov, teda vianočného ako 

aj Black Friday, tak zákazník môže získať napríklad až dvoje slúchadlá O2 Pods, každé z nich za 

jedinečnú cenu 19 eur. 

 

Zľavu v príslušnej hodnote si môže zákazník uplatniť na slúchadlá O2 pods, smartfóny Samsung 

Galaxy Z Flip4, Xiaomi 12 Lite 5G, Motorola Edge 30 Neo 5G, vysávač XIAOMI Mi Robot Vacuum 

Mop 2 Pro alebo televízor Samsung TV 55" Crystal UHD.  
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             Ako získať Black Friday kupón 

Zákazník nájde zľavový kupón v O2 aplikácii, kde sa mu zobrazí ako O2 Black Friday príbeh. Po 

potvrdení tlačidla „Zobraziť zľavový kód“ sa vygeneruje kupón s unikátnym kódom, ktorý zostane 

uložený v O2 aplikácii v sekcii Kupóny. Kupón si môže zákazník uplatniť na predajni alebo v e-

shope. Na jedno zariadenie sa dá uplatniť jeden Black Friday kupón, nie je ho však možné 

kombinovať s kupónom z Vianočnej kampane. Extra O2 Black Friday kupón sa bude dať použiť do 9. 

decembra 2022 a Vianočný kupón do 30. januára 2023. 

 

             O2 pods ako ideálny darček  

O2 ponúka svojim zákazníkom ideálny vianočný darček - slúchadlá O2 pods. Nové O2 pods majú 

hlasového asistenta, bezdrôtové nabíjanie, dotykové ovládanie, automatické spárovanie s dosahom 

10 metrov a výdrž batérie až 4 hodiny. Zákazník získa slúchadlá O2 pods v hodnote 49 eur po 

uplatnení Black Friday kupónu za atraktívnu cenu 19 eur.  

            

         
 

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.  
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