
 

 
 

 
 
 
 

O2 dočasne zvyšuje rýchlosť po prečerpaní dát programu 
Internet na doma 

 

  

V Bratislave, 13. 3. 2020 

  

  

V čase mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu a z nich vyplývajúcej častej práci 

z domu zvyšujeme s okamžitou platnosťou našim zákazníkom všetkých tarifov programu 

Internet na doma konektivitu bezplatným a automatickým navýšením rýchlosti až na 5-

násobok pôvodnej po prečerpaní objemu dát. To znamená, že zákazníci môžu surfovať aj 

naďalej po prečerpaní objemu dát, a to nie rýchlosťou 2 Mbps ako tomu bolo doteraz, ale 

najbližší mesiac budú môcť pracovať v rýchlosti až 10 Mbps. Navýšením rýchlosti domáceho 

internetu po prečerpaní objemu dát na hranicu 10 Mbps zároveň dostatočne chránime 

zachovanie konektivity pre zákazníkov využívajúcich od nás všetky typy pripojenia. Pre 

používateľov to znamená prakticky neobmedzený pevný internet pri rýchlosti spĺňajúcej 

potreby domácnosti, či už na prácu alebo zábavu.  

 

 

 

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. 11x 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.  
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