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SAZKAmobil spouští speciální letní promo. 
Nabízí řadu výhod pro současné i budoucí držitele SIM karty 

 
SAZKAmobil připravil speciální letní akci balíčků zvýhodněných dat. Uživatelům předplacenek 
přináší mobilní internet zdarma s dvojnásobným objemem dat za dobití, datový balíček 5 GB 
za zvýhodněnou cenu a tarifním zákazníkům výhodné datové balíčky nad rámec tarifu.  
 
Speciální letní promo probíhá po celé prázdniny, od 1. července do 31. srpna 2022. „Každý 
zákazník potřebuje v létě více dat. Abychom vyšli vstříc všem našim zákazníkům, připravili jsme 
pro ně speciální letní datovou nabídku. Tu jistě ocení během dovolené u vody, na chalupě, nebo 
kdekoliv na cestách,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu. 
 
Odměna za dobití mobilní internet zdarma  
 
Předplacená SIM karta nabízí v rámci letní akce odměnu za dobití formou mobilního internetu 
zdarma s dvojnásobným objemem dat. Každý zákazník, který si v létě během akce dobije kredit v 
hodnotě alespoň 300 Kč, obdrží místo původních 1 GB nově 2 GB dat. Podmínkou je dobití SIM 
karty v online prostředí. Ať už na webových stránkách SAZKAmobilu, v internetové samoobsluze, 
anebo prostřednictvím mobilní aplikace. 
 
5 GB dat za zvýhodněnou cenu 
 
Zákazníci předplacenek si mohou během léta pořídit 5 GB datový balíček za zvýhodněnou cenu 
290 Kč. Původní cena tohoto balíčku je 350 Kč, a je možné jej získat zakoupením v internetové 
samoobsluze, v mobilní aplikaci či na zákaznické lince. 
 
Speciální datové balíčky pro tarifní zákazníky 
 
V průběhu léta si zákazníci s paušálním tarifem mohou zakoupit zvýhodněné dokupové datové 
balíčky nad rámec svého tarifu. Původní 1 GB balíček bude navýšen na dvojnásobek. Zákazník tak 
získá 2 GB za původní cenu 100 Kč. V případě dokoupení 5 GB datového balíčku zaplatí stejně 
jako předplacenky zvýhodněnou cenu 290 Kč. Oba dokupové balíčky lze aktivovat v internetové 
samoobsluze, v mobilní aplikaci, nebo na zákaznické lince. 
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O společnosti SAZKA a.s. 
SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice s cca 95% tržním podílem na trhu 
loterií a jiných podobných her. Hlavními produkty společnosti jsou číselné loterie s nejznámější hrou 
Sportka. Dále má ve svém portfoliu stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Druhým 
pilířem jsou neloterní 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 7 200 prodejními 
místy rozmístěnými po celé České republice, ale také online na herním portále www.sazka.cz. Společnost 
se věnuje zodpovědnému hraní projektem Hraj s rozumem a má mezinárodní auditované certifikace od 
European Lotteries a World Lottery Association, které potvrzují dodržování vysokých mezinárodních 
standardů v této oblasti. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 11 zemích 
na 4 kontinentech. Současně SAZKA a.s. patří do mezinárodního loterního holdingu Allwyn, který drží 

podíly rovněž v řecké loterii OPAP, italském Lotto a rakouských Casinos Austria. Více na www.sazka.cz a 

www.allwynentertainment.com. 
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