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Praha 14. listopad 2016  

Šťastná SIM karta od SAZKAmobilu je na zimu hezky nabalená 

Mobilní operátor SAZKAmobil připravil pro letošní zimu několik dárků pro nové a 

stávající zákazníky. Kromě nových balíčků, lze zakoupit limitovanou edici Zimní SIM 

karty za zvýhodněnou cenu. 

Největší virtuální operátor plní přání svých zákazníků a 14. listopadu představil 

dva nové měsíční balíčky: 

·       Internet na měsíc 2000 MB za 390 Kč a 

·       100 SMS do všech sítí za 120 Kč 

Pro nové zákazníky navíc připravil SAZKAmobil Zimní SIM kartu jen za 75 Kč. 

Ta obsahuje počáteční kredit 150 Kč a 200 MB dat. Tuto edici lze pořídit do 31. 12. 

2016 v E - shopu s dopravou zdarma. Nebo ji lze objednat nonstop na Zákaznické lince 

800 77 11 11. 

„S našimi zákazníky, kterých je více než 210.000, společně oslavíme už třetí Vánoce. 

Děkujeme všem za jejich přízeň.“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu a 

finančních služeb. 
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marketingová manažerka SAZKAmobilu 
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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 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 7 200 prodejními místy rozmístěnými 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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