
 

 
 

 
 
 
 

O2 dáva HBO GO bezplatne do 21. apríla. Pridáva aj ďalšie 
stanice do O2 TV  

  

V Bratislave, 20. 3. 2020 

  

  

Slováci počas mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia spôsobeného koronavírusom 

trávia tieto dni najmä doma. O2 tak v týchto časoch prichádza s benefitmi smerujúcimi 

k zlepšeniu podmienok na prácu z domu alebo trávenie času. Najnovšie tak od dnešného dňa 

až do 21. apríla môžu zákazníci O2 získať službu HBO GO úplne bezplatne. Taktiež 

automaticky a bezplatne pridáva do O2 TV najsledovanejšie dokumentárne a filmové 

programy. 

 

 

So službou HBO GO má zákazník neobmedzený prístup k obľúbeným seriálom a skvelým filmom, 

ktoré si môže vychutnať až na 5 ľubovoľných zariadeniach. O2 od 20. marca prináša možnosť 

bezplatnej aktivácie HBO GO s platnosťou až do 21. apríla. Službu si môžu aktivovať všetci 

zákazníci fakturovaných služieb. Jednoduchá možnosť aktivácie a deaktivácie je dostupná v aplikácii 

Moje O2, SMS-kou, v zákazníckej zóne Moje O2 alebo v eshope priamo pri nákupe nového 

fakturovaného programu. O2 bude zároveň transparentne v posledný deň platnosti bezplatnej služby 

posielať zákazníkom, ktorý tento benefit využijú, aj SMS správu s informáciou o jednoduchej 

deaktivácii. 

 

Služba HBO GO dostupná cez faktúru O2 

Od dnešného dňa tiež O2 štartuje pre uľahčenie prístupu k službe HBO GO aj jej platbu 

prostredníctvom faktúry O2. Pre zákazníkov s O2 SMART Paušálmi môže byť predplatné k tejto 

službe už v cene paušálu, zákazníci ostatných programov si ju môžu vziať s platbou prostredníctvom 

faktúry. Zákazník tak získava plnohodnotné predplatné služby HBO GO za 5,99 eur mesačne. 

 

 

Ďalšie benefity O2 v čase mimoriadnej situácie 

 

Internet na doma 

Ako už O2 informovalo, operátor pristúpil aj k zvýšeniu konektivity Internetu na doma automatickým 

a bezplatným päťnásobnom navýšením rýchlosti dát po prečerpaní objemu až na 10 Mbit/s vo 

všetkých tarifoch programu. Po novom tento benefit O2 predĺžilo až do 21. apríla. Pre používateľov 

to znamená prakticky neobmedzený pevný internet pri rýchlosti spĺňajúcej potreby domácnosti, či už 

na prácu alebo zábavu. 

 

O2 TV 

Do 21. apríla O2 automaticky a bezplatne pridáva najsledovanejšie dokumentárne a filmové 

programy Joj Cinema, Film+, Film Europe, CS Film, National Geographic, NatGeo Wild, Viasat 

Explore, Viasat History a Spektrum aj do programu Modrá O2 TV a O2 TV v mobile. 

 

Zákaznícka linka 

Rovnako O2 pristúpilo aj k dočasnému nespoplatňovaniu zákazníckej linky, hoci si zákazníci môžu 

svoje najčastejšie požiadavky vybaviť z pohodlia domova prostredníctvom webu alebo aplikácie 

Moje O2. 

 

 

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. 

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. 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.  


