Praha, 8. března 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA
Zákazníci SAZKAmobilu mají nyní internet zdarma a levnější volání.

Noví i stávající zákazníci SAZKAmobilu se mohou těšit na internet zdarma a výhodnější
ceny oblíbených balíčků volání, SMS a datových služeb. Dokonce s měsíčním
předstihem navíc největší nezávislý virtuální mobilní operátor také zlevňuje ceny služeb
v zahraničí (roaming) v rámci Evropské unie.

Internet zdarma s předplacenou kartou
Zákazníci SAZKAmobilu si mohou nyní ještě více užívat internet zdarma.
„Už od 1. března, každý zákazník, který si koupí naši předplacenou kartu, získává ihned
v ceně jako bonus datový balíček 200 MB na měsíc. Od 1. dubna dále pro naše zákazníky
navyšujeme Odměnu za dobití – Mobilní internet zdarma, a to na 500MB na měsíc. Ostatní
výhodné Odměny za dobití: Levné volání a SMS (1,50 Kč/min a 1,30 Kč/SMS) a 1000 minut
volání do sítě SAZKAmobil, stejně jako možnost vyhrát v SAZKAmobil šanci, zůstávají
v platnosti nadále,“ řekl Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu.
Pokud by někomu 500MB nestačilo, může si u předplacené karty aktivovat datové balíčky,
jejichž ceny se snižují od 1. dubna až o 35%.
Datový balíček – předplacená karta
Internet na měsíc 100 MB
Internet na měsíc 200 MB
Internet na měsíc 300 MB
Internet na měsíc 500 MB
Internet na měsíc 1000 MB

Cena od 1. 4. 2016
60 Kč
90 Kč
130 Kč
190 Kč
290 Kč

Zvýhodněné ceny volání a SMS s předplacenou kartou
Ty, kteří raději volají, potěší nový balíček 30 minut do všech sítí, a to za 50 Kč. Doplní tak
stávající balíček 100 minut do všech sítí za 130 Kč. Oblíbený balíček 200 + 200, který nabízí
200 minut a 200 SMS do všech sítí bude stát nově pouze 300 Kč. Cena balíčku 100 + 100
zůstává nadále 200 Kč.
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Nový Šťastný tarif 127
Jak už název paušálního tarifu napovídá, za 127 Kč měsíčně zákazníci dostanou zvýhodněné
ceny volání, SMS a internet v mobilu. Volání stojí pouze 0,90 Kč/min a SMS 0,90 Kč do
všech sítí. V ceně je navíc datový balíček 200 MB a možnost dokoupení dat navíc po 100 MB
za 47 Kč.
U Šťastného tarifu 377 se navyšuje měsíční porce dat v ceně na 200 MB. Možnost dokoupení
balíčku 100 MB za 47 Kč zůstává. Samozřejmě jsou všechny Šťastné tarify i nadále
poskytovány bez závazku na dobu neurčitou.
Levnější roaming až o 50 %
Už od 1. dubna 2016, tj. o měsíc dříve než nařizuje EU, budou zákazníci SAZKAmobilu
platit ve všech zemích Evropské unie s předplacenou kartou za odchozí hovor celkem 3
Kč/min a uživatelé paušálních tarifů pouze 2,20 Kč/min. Příchozí hovor bude stát pouze 0,30
Kč/min.
Ceny služeb
v zahraničí

Odchozí
hovor/min.

Příchozí
hovor/min.

SMS/zpráva
1,50 Kč

Účtování/
odchozí
hovor
30 + 1

Účtování/
příchozí
hovor
1+1

EU předplacená
karta (Zóna 1)
EU Šťastný tarif
(Zóna 1)

3 Kč

0,30 Kč

2,20 Kč

0,30 Kč

1,50 Kč

30 + 1

1+1

Kompletní nový ceník a bližší podmínky pro čerpání marketingových akcí naleznete na
www.sazkamobil.cz. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Petra Farkašová
marketingová manažerka SAZKAmobilu
farkasova@sazka.cz
www.sazkamobil.cz

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 neloterní produkty, kde stěžejní postavení zaujímají
služby mobilního operátora SAZKAmobil, dobíjení mobilních telefonů a zprostředkování plateb za služby a zboží.
Své produkty poskytuje SAZKA a.s. hlavně prostřednictvím unikátní prodejní sítě více než 7000 prodejních míst
rozmístěných po celé České republice. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 11
zemích na 4 kontinentech. Více na www.sazka.cz a www.kkcg.eu.
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