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Zákazníci SAZKAmobilu mohou využívat 5G síť
SAZKAmobil je první virtuální operátor, který umožňuje svým zákazníkům využít možnosti
sítě 5G. Novinka platí automaticky pro všechny zákazníky předplacených karet i paušálních
tarifů bez příplatku a dalších omezení.
Hlavní výhodou 5G sítě je nesporně superrychlý internet s rychlou odezvou. K využití této služby
zákazníkům stačí pouze vlastnit zařízení, které 5G podporuje a mít aktivní jakýkoliv datový
balíček, nebo tarif. „Ceny našich datových balíčků se nemění a všechny automaticky umožňují
využít 5G.“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu a dodává: „Rychlost 5G sítě navíc nijak
neomezujeme a její parametry tak vždy závisí jen na aktuálním vytížení sítě v daném místě.“
Předplacená karta, která se vás odmění
Rychlost internetu v 5G síti mají možnost si vyzkoušet nový zákazníci předplacených karet
zdarma. Až do konce září totiž SAZKAmobil rozdává 2 GB dat jako odměnu za aktivaci nové
předplacené SIM karty. Novou SIM kartu lze pořídit s doručením zdarma na www.sazkamobil.cz
nebo na terminálech Sazky.
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SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice. Drží cca 95 % podílu na trhu českého
loterního světa. Nejznámější hrou je Sportka, populární hra s historií delší 65 let. Společnost je od roku
2014 provozovatelem loterie Eurojackpot, jedné z největších evropských her. Součástí zábavní rodiny jsou
i stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. Své produkty poskytuje Sazka na online
herním portálu www.sazka.cz a prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 200 prodejními místy
po celé České republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek, přes
dobití kreditu, po vyzvednutí balíku. Mezi neloterní služby patří i provozování největšího českého
mobilního virtuálního operátora SAZKAmobil. Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Kromě
mezinárodních auditovaných certifikací European Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní
projekt Hraj s rozumem. 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 Lottoitalia, kyperském Stoiximan a rakouských Casinos Austria
a Austrian Lotteries. Více na www.sazka.cz a www.allwynentertainment.com.

