
 

 
 

 
 
 
 

O2 štartuje predobjednávky včera predstavenej 
vyklápačky od Samsungu 

 

  

V Bratislave, 12. 2. 2020 

  

  

Novinku, dizajnové skladacie véčko Galaxy Z Flip, si už môžu záujemcovia od dnes 

predobjednať u operátora O2 a poistiť si tak jeho nákup už od prvého dňa predaja. Spolu 

s nákupom získajú aj nárok na jednu opravu náhodne poškodeného displeja počas prvého 

roka so spoluúčasťou zákazníka vo výške 109 eur. Samotný predaj smartfónu s ohybným 

displejom bude v predaji v O2 už od 21. februára v dvoch farebných prevedeniach – čiernej a 

fialovej.  

 
 
Telefón Samsung Galaxy Z Flip ponúkne svojim majiteľom vyklápací dizajn s ohybným 6,7“ FHD+ 
Dynamic Amoled displejom s funkciami bezdrôtového nabíjania a zdieľania energie, bočnou čítačkou 
odtlačkov prstov zabudovanou už v displeji, či funkciu rýchleho nabíjania. 
 
Novinka bude vybavená dvojicou 
12 Mpx zadných objektívov, 
z ktorých jeden bude určený pre 
ultraširokouhlé fotenie. Predný 
fotoaparát disponuje 10 Mpx 
objektívom. V smartfóne bude 
zabudovaný duálny hybridný slot 
pre Nano SIM a eSIM kartu. 
Samsung Galaxy Z Flip bude 
vybavený najnovším operačným 
systémom Android 10 a bude ho 
poháňať batéria s kapacitou 3300 
mAh.  
 
Zákazníci, ktorí si svoje prvé 
kúsky rozbalia už 21. februára 
nájdu v balení okrem samotného 
telefónu aj slúchadlá AKG, 
ochranný kryt , či dátový kábel s cestovným adaptérom a USB konektorom. 
 
 
Viac informácií o predobjednávkach Samsung Galaxy Z Flip v O2 nájdete v magazíne Sóda. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

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://soda.o2.sk/lifetech/vratia-sa-vyklapacky-do-mody-objednajte-si-samsung-galaxy-z-flip-medzi-prvymi/
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. 

 


