
 

 
 

 
 
 
 

O2 prináša 1 GB už za 1 € a nové dátové balíky pre 
dobíjaciu kartu O2 Voľnosť 

  

V Bratislave, 2. 7. 2019 

  

  

O2 2. júla predstavilo nové dátové balíky pre zákazníkov predplatenej karty O2 Voľnosť. 

Zákazníci aktuálne využívajúci dáta môžu získať za rovnakú sumu až dvojnásobný objem dát, 

pričom po novom si môžu vybrať aj týždňový dátový balík. O2 navyše pre všetkých, ktorí 

majú v obľube denné dáta, pridáva nový denný objem 1 GB len za 1 €. 

 
 

 „Našu ponuku pre zákazníkov predplatených kariet O2 Voľnosť sme chceli ešte viac prispôsobiť 

potrebám našich zákazníkov. Nielenže znižujeme cenu, či pridávame dáta v našich balíkoch, ale 

zákazník sa môže sám rozhodnúť, či chce tieto dáta využívať deň, týždeň alebo 4 týždne. Navyše 

novým denným balíkom sme vyšli v ústrety zákazníkom, ktorí nepotrebujú na predplatenej karte 

využívať dáta každý deň,“ hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia. 

 

1 GB na týždeň alebo na 4 týždne 

Zákazníci programu O2 Voľnosť majú od 2. júla možnosť aktivácie nových dátových balíkov. 

Predplatiť si tak môžu 1 GB dát na 1 týždeň v cene 2 eur alebo na 4 týždne v cene 3 eur. Ak dáta 

využívajú intenzívnejšie, po novom majú k dispozícii aj balík dát s objemom 2 GB na 4 týždne v cene 

5 eur.  

 

Názov Objem dát V SR, ČR A Zóne 1 Cena 

1 GB na týždeň 1 GB (celý objem aj v Zóne 1) 2 € 

1 GB na 4 týždne 1 GB (celý objem aj v Zóne 1) 3 € 

2 GB na 4 týždne 2 GB (celý objem aj v Zóne 1) 5 € 

   

 

Nový denný balík dát 

Od 2. júla môžu všetci zákazníci služby Denné dáta zvýšiť svoj denný objem dát z 250 MB až na 1 

GB. Týka sa to všetkých zákazníkov predplatených kariet, či zákazníkov O2 Fér s platbou na faktúru. 

Denné dáta tak budú mať po novom dve možnosti nastavenia, pričom zákazník si môže kedykoľvek 

zvoliť, ktoré z nich bude využívať.  
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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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Názov a objem dát Cena 
Objem dát v EÚ a Zóne 1 

bez príplatku 

250 MB na deň 0,50 € 190 MB 

1 GB na deň 1,00 € 370 MB 

http://www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/
http://www.facebook.com/O2Slovakia
http://www.twitter.com/#!/o2_Slovakia


 

 

 

 

 

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. 10x za sebou získal titul Operátor roka v nezávislej 

zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším zamestnávateľom 

medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt. Vysokú kvalitu poskytovaných 

služieb zohľadňuje aj získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001. 

 


