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Neomezený datový nášup od SAZKAmobilu 
 

SAZKAmobil přináší nový datový balíček pro předplacené karty, po jehož vyčerpání 
si mohou zákazníci užívat neomezené nášupy dodatečných dat. Akci s názvem 
Neomezený datový nášup spouští největší virtuální operátor od 1. listopadu. 
 
Neomezený datový nášup lze pohodlně aktivovat v mobilní aplikaci SAZKAmobilu, v 
Internetové samoobsluze anebo na Zákaznické lince a to za 490 Kč. Balíček po aktivaci 
obsahuje 5 GB dat. Po jejich vyčerpání si mohou zákazníci aktivovat zdarma nášup 
dalších 5 GB a po jejich vyčerpání dalších 5 GB a tak dále, až do uplynutí platnosti 
balíčku, která je 30 dní od aktivace.  
 
Neomezujeme rychlost připojení 
 
SAZKAmobil Jako jediný z velkých virtuálních operátorů neomezuje rychlost mobilního 
připojení. Zákazníci si tak svůj datový nášup užijí s plnou rychlostí až 400 Mb/s. Balíček 
Neomezený datový nášup lze aktivovat od 1. listopadu až do Mikuláše, tedy 6. 
prosince. 
 
Nová SIM se slevou 50 % a dopravou zdarma 
 
Nabídka platí pro stávající i nové předplacené SIM karty. Novou předplacenou SIM 
kartu si mohou zákazníci zakoupit od 1. listopadu na e-shopu SAZKAmobilu se slevou 
50 %. Za 75 Kč dostane SIM kartu s úvodním kreditem 150 Kč a dopravou zdarma. 
Objednávku lze provést z pohodlí svého domova na tomto odkazu. 
 
Petr Týbl 
Tiskové oddělení Sazky 
tybl@sazka.cz 
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 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 
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služby a zboží nebo prodej vstupenek. Své produkty poskytuje SAZKA a.s. jednak 
prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 200 prodejními místy rozmístěnými 
po celé České republice, ale také online na herním portále www.sazka.cz. 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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