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TISKOVÁ ZPRÁVA

SAZKAmobil nabídne výhodnější odměny za dobití
Nejférovější operátor na trhu SAZKAmobil začne od 1.4.2017 nabízet vylepšené
Odměny za dobití. Nově si budou moci zákaznici vybrat Neomezené volání a SMS
v domovské síti nebo Bonusový kredit. SAZKAmobil také výrazně zlevní volání do
sousedních zemí a nabídne mobilní služby v EU za domácí ceny.

Ze současných Odměn za dobití zůstává v nabídce SAZKAmobilu beze změny možnost
výběru Internetu zdarma nebo Levného volání a SMS do všech sítí. Odměnu 1000
minut v síti zdarma vylepšujeme na Neomezené volání a SMS v síti.
„Už od startu SAZKAmobilu
Odměna za dobití 300+
před třemi lety jsme se rozhodli
1,50 Kč/min a
odměňovat
zákazníky
Levné volání a SMS
1,30 Kč/SMS
předplacených služeb za každé
dobití.
Nikomu
nenutíme
Internet zdarma
500 MB
konkrétní bonus, ale naopak
dáváme zákazníkovi možnost
Volání a SMS v síti
neomezené
výběru z několika odměn podle
Kredit navíc
50 Kč
jeho aktuální potřeby. Navíc od
dubna k těmto prémiím přidáváme také kredit navíc,“ vysvětluje Jan Schmiedhammer,
ředitel SAZKAmobilu a Finančních služeb.

Operátor SAZKAmobil od začátku dubna také upraví základní sazbu volání do všech sítí
na 2,50 Kč za minutu. Tato změna souvisí s nařízením Evropské unie, které sjednocuje
ceny služeb v rámci České republiky a na území členských států EU. „Nařízení EU
vyžaduje, aby ceny pro volání a SMS v rámci EU byly na úrovni cen domácích. Abychom
ekonomicky dokázali udržet výhodné ceny volání a SMS pro zákazníky, kteří využívají
naše Odměny za dobití nebo měsíční balíčky, upravili jsme základní sazbu za volání.
Cena za SMS se nemění. Nově mohou zákazníci čerpat Odměny za dobití a výhodné
balíčky nejen v ČR, ale v celé EU,“ říká Jan Schmiedhammer.
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Levné volání sousedům
Nová výše základní sazby se nebude týkat jen
volání v rámci tuzemské sítě a roamingu
v EU, ale také mezinárodního volání do
vybraných zemí. „Místo původních 10 korun
za minutu budou nyní naší zákaznici
telefonovat do sousedních zemí, a také do
Číny a Vietnamu, za pouhých 2,50 Kč,“
pokračuje
ve
výčtu
novinek
Jan
Schmiedhammer.

Základní cena volání od 1.4.
Volání v národní síti
Mezinárodní volání
do 6 zemí

2,50 Kč/min

Roaming v EU

Další drobné změny najdete v Ceníku na www.sazkamobil.cz.
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O společnosti SAZKA a.s.
SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice s cca 95% tržním podílem na trhu
loterií a jiných podobných her. Hlavními loterijními produkty společnosti jsou číselné loterie
s nejznámější hrou Sportka. Kromě číselných loterií jsou v produktové nabídce stírací losy, sportovní
kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Druhým pilířem jsou neloterijní služby, zejména největší mobilní
virtuální operátor v České republice SAZKAmobil, dobíjení mobilních telefonů a zprostředkování
plateb za služby a zboží nebo prodej vstupenek. Své produkty poskytuje SAZKA a.s. hlavně
prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7200 prodejními místy rozmístěnými po celé České
republice. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 11 zemích na 4
kontinentech. Sazka a.s. je součástí mezinárodního loterního holdingu Sazka Group (patří sem rovněž
podíly v řecké loterii OPAP, italském Lotto a rakouských Casinos Austria). Více na www.sazka.cz a
www.kkcg.eu.
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