Praha 17. 2. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

SAZKAmobil přináší nejlevnější data a novou generaci Šťastných tarifů
pro všechny
Největší virtuální operátor SAZKAmobil přichází se zásadními změnami ve své
nabídce tarifů a předplacených služeb. Noví i stávající zákazníci se mohou těšit na
spuštění 4 Šťastných tarifů nové generace. Současně SAZKAmobil obměňuje
nabídku datových balíčků, díky které klienti předplacených karet získají data za
nejnižší cenu na trhu.
Šťastné tarify nové generace
SAZKAmobil 17. 2. spouští novou generaci mobilních tarifů. Zákazníci si mohou vybírat
ze čtyř Šťastných tarifů od 99 do 499 Kč. Tarify jsou vhodné pro všechny, kteří mají rádi
své výdaje pod kontrolou a nechtějí zbytečně přeplácet za služby, které nevyužijí.
Všechny nové Šťastné tarify obsahují možnost dokupu minut, SMS nebo dat. Tím
SAZKAmobil umožňuje zákazníkům přizpůsobit si tarif dle potřeb ať už jednorázově,
nebo dlouhodobě. Nejen výhodné měsíční paušály, ale i cena za minutu volání a SMS
po vyčerpání volných jednotek je pouze 1 Kč a patří k nejnižším na trhu.
„Novela Zákona o elektronických komunikacích, která vstoupí v platnost 1. dubna,
umožní zákazníkům ostatních operátorů přejít na naše tarify bez pokut. Změny vychází
vstříc i zákazníkům, kteří si při změně operátora chtějí ponechat své mobilní číslo. Celý
proces přenosu čísla bude ještě rychlejší a jednodušší,” říká Jan Schmiedhammer,
ředitel mobilního operátora SAZKAmobil a Finančních služeb Sazky.
Nové datové balíčky
Zásadní obměnou prošla nabídka datových balíčků. Od 17.3. se mění portfolio
datových balíčků pro předplacené karty. Dva menší balíčky nahradí větší. Ostatní
balíčky zlevňují až o 120 Kč. Nejvýraznější novinkou je možnost nákupu datového
balíčku o velikosti 30 GB, kde jeden GB vyjde na necelých 26,- Kč.
„Vnímáme stále rostoucí poptávku po mobilních datech i u uživatelů předplacených
karet. Proto jsme se rozhodli naše portfolio datových balíčků nejen zlevnit, ale i přidat
doposud největší balíček dat na trhu předplacených karet o objemu 30 GB. Navíc stále
platí naše Odměny za dobití nebo aktivaci nové SIM karty, kdy zákazníci mohou získat
data úplně zdarma,“ říká Jan Schmiedhammer.

SAZKAmobil už 6 let na trhu
SAZKAmobil spustil své služby 17. 2. 2014 s nabídkou předplacených služeb a s
Odměnami za dobití. V dalším roce přidal i paušální tarify. Všichni zákazníci se mohou
účastnit i unikátní loterie SAZKAmobil šance. Dle srovnání ČTÚ „Spotřebitelský
semafor“ je SAZKAmobil k nejférovější operátor na trhu. Ve studii KPMG „100
nejlepších zákaznických zkušeností“ se SAZKAmobil opakovaně objevuje v TOP 3
nejlépe hodnocených mobilních operátorů. V současnosti má SAZKAmobil více než
200 000 spokojených zákazníků a je tak největším virtuálním operátorem v ČR.
„Od počátku SAZKAmobilu klademe velký důraz na férovost a jednoduchost. Nové
služby a nabídky připravujeme bez zbytečných háčků a kliček. Všechny požadavky a
dotazy zákazníků se snažíme vyřídit okamžitě k jejich plné spokojenosti. Samozřejmě
narážíme na některé limity dané zejména modelem virtuálního operátora, ale i s tím
máme v plánu něco udělat,“ uzavírá Jan Schmiedhammer.
Více informací se dozvíte na zbrusu nových stránkách www.sazkamobil.cz.
Přehled nové generace Šťastných tarifů

Volné jednotky

Po vyčerpání
volných jednotek
Cena za jednotku

Mobilní Internet

5 GB

-

Volání do všech sítí v ČR/minuta
SMS do všech mobilních sítí v
ČR/zpráva
SMS do pevné sítě/zpráva
MMS do všech sítí v ČR/zpráva

1000 minut

1 Kč

Po vyčerpání
volných jednotek
Dokup
1 GB za 150 Kč
5 GB za 350 Kč
500 minut za 150 Kč

-

1 Kč

150 SMS za 100 Kč

-

5 Kč
5 Kč

-

Volné jednotky

Po vyčerpání
volných jednotek
Cena za jednotku

Mobilní Internet

5 GB

-

Volání do všech sítí v ČR/minuta
SMS do všech mobilních sítí v
ČR/zpráva
SMS do pevné sítě/zpráva
MMS do všech sítí v ČR/zpráva

-

1 Kč

Po vyčerpání
volných jednotek
Dokup
1 GB za 150 Kč
5 GB za 350 Kč
500 minut za 150 Kč

-

1 Kč

150 SMS za 100 Kč

-

5 Kč
5 Kč

-

Šťastný tarif 499

Šťastný tarif 399

499 Kč

399 Kč

Volné jednotky

Po vyčerpání
volných jednotek
Cena za jednotku

Mobilní Internet

1 GB

-

Volání do všech sítí v ČR/minuta
SMS do všech mobilních sítí v
ČR/zpráva
SMS do pevné sítě/zpráva
MMS do všech sítí v ČR/zpráva

500 minut

1 Kč

Po vyčerpání
volných jednotek
Dokup
1 GB za 150 Kč
5 GB za 350 Kč
500 minut za 150 Kč

-

1 Kč

150 SMS za 100 Kč

-

5 Kč
5 Kč

-

Volné jednotky

Po vyčerpání
volných jednotek
Cena za jednotku

Mobilní Internet

200 MB

-

Volání do všech sítí v ČR/minuta
SMS do všech mobilních sítí v
ČR/zpráva
SMS do pevné sítě/zpráva
MMS do všech sítí v ČR/zpráva

-

1 Kč

Po vyčerpání
volných jednotek
Dokup
1 GB za 150 Kč
5 GB za 350 Kč
500 minut za 150 Kč

-

1 Kč

150 SMS za 100 Kč

-

5 Kč
5 Kč

-

299 Kč

Šťastný tarif 299

99 Kč

Šťastný tarif 99

Přehled nových datových balíčků
Datový balíček
Internet na měsíc

Ceny
do 16. 3.

100 MB
200 MB
500 MB
1 GB
3 GB
5 GB
10 GB
30 GB

50 Kč
150 Kč
190 Kč / zdarma*
390 Kč
690 Kč
-

Akční ceny
od 17. 2. do 16. 3.

170 Kč
370 Kč
570 Kč

Nový ceník
od 17. 3.
70 Kč
170 Kč / zdarma*
270 Kč
370 Kč
570 Kč
770 Kč

Kontakt:
Petr Týbl
tybl@sazka.cz
+420 721 445 111
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. 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. jednak prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 400
prodejními místy rozmístěnými po celé České republice, a zároveň na internetové stránce
www.sazka.cz, kde mohou zákazníci hrát své oblíbené hry online. SAZKA a.s. je součástí
mezinárodního loterního holdingu Sazka Group (patří sem rovněž podíly v řecké loterii OPAP,
italském Lotto a rakouských Casinos Austria). SAZKA a.s. patří mezi nejvěrohodnější loterijní
společnosti na světě. Jako jediná loterijní společnost na českém trhu je SAZKA a.s. držitelem
významných certifikátů pro zodpovědné hraní od mezinárodních asociací World Lottery
Asociation a European Lotteries. Více informací na www.sazka.cz.

