
 

 
 
 

 
 
 

Mobilná appka Moje O2 rozdáva zákazníkom 5 GB dát 
zadarmo 

  

V Bratislave, 9. 7. 2019 

  

  

O2 od 9. júla odmeňuje svojich zákazníkov za využívanie mobilnej aplikácie Moje O2. Nielenže 

tak majú zákazníci v jednej aplikácii prehľad a kompletnú správu svojho mobilného profilu, 

ale navyše môžu získať až 5 GB bezplatných dát.  

 
 

 „Leto je čas oddychu, cestovania, festivalov, 

spoznávania prírody a kúpalísk a preto sa vždy 

hodí zopár gigabajtov v mobile navyše. Naša 

mobilná aplikácia odmeňuje počas celého leta 

svojich zákazníkov až 5 GB dát zadarmo. Stačí si 

ich len aktivovať, pričom zákazník nemusí nikam 

chodiť, ani volať. Jednoducho si ich aktivuje cez 

appku,“ povedala Tereza Molnár, šéfka 

komunikácie O2. 

 

 

5 GB dát v aplikácii Moje O2 zadarmo 

Až 5 GB bonusových dát zadarmo si môžu 

zákazníci mobilnej aplikácie Moje O2 

jednorazovo aktivovať od 9. júla do 15. 

septembra tohto roka. Ak zákazník aktuálne 

využíva bonusové dáta z kampane Jazdi 

zodpovedne, jednoducho počká, kým ich vyčerpá 

a následne si môže aktivovať 5 GB z aplikácie 

Moje O2.  

 

Mobilná aplikácia Moje O2 

S mobilnou aplikáciou Moje O2 si môžu zákazníci 

skontrolovať spotrebu, prezrieť faktúry alebo 

aktivovať, či upravovať balíčky služieb pohodlne 

a kdekoľvek sa práve nachádzajú. Aplikácia Moje 

O2 je určená pre zákazníkov zariadení s oboma platformami Android aj iOS a zákazníci ju nájdu 

v príslušných obchodoch Google play, či App Store. Jej výhodou je práve mobilita a pohodlná 

samoobsluha svojho mobilného profilu. Viac sa o aplikácii Moje O2 môžete dozvedieť na: 

https://www.o2.sk/moje-o2/aplikacia.  

 

5 GB dát aj za zodpovednú jazdu v rámci iniciatívy Dátuj zodpovedne 

Bezplatná aplikácia O2 Extra výhody, do ktorej operátor O2 integroval navigáciu Sygic vylepšenú 

o monitoring povolenej rýchlosti a dotykov displeja počas jazdy, zvyšuje odmenu pre zodpovedných 

šoférov. Až do 15. septembra tak môžu zákazníci získať namiesto pôvodného 1 GB dát po novom až 

5 GB dát za zodpovednú jazdu. Tá je definovaná priemerným skóre vyšším ako 80 bodov, pričom 

užívateľ musí najazdiť aspoň 150 kilometrov s minimálne 10 jazdami nie kratšími ako 500 metrov.  

 

 

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. 

https://www.o2.sk/moje-o2/aplikacia
http://www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/
http://www.facebook.com/O2Slovakia
http://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. 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. 

 


