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SAZKAmobil vylepšuje odměny za dobití kreditu 
 
SAZKAmobil si pro své zákazníky od listopadu připravil další výhody a odměny za využívání 
služeb. Za dobití kreditu je nyní možné získat zdarma 2 GB dat mobilního internetu a jako bonus 
i kredit navíc. Kromě toho jsou pro zákazníky připraveny výhodné balíčky předplacených služeb 
a tarifů. A dobrá zpráva do třetice – SIM karta je do konce roku k dostání za poloviční cenu. 
 
Přestože v posledních měsících ceny produktů i služeb rostou, největší nezávislý virtuální 
operátor SAZKAmobil jde zákazníkům vstříc a přináší celou řadu výhod, které lidem ušetří peníze 

za volání, sms a mobilní internet. „S koncem roku jsme připravili další nabídky, které umožní 
novým i stávajícím zákazníkům se SAZKAmobilem ušetřit,“ říká ředitel SAZKAmobilu Jan 
Schmiedhammer. 
 
SAZKAmobil vylepšil odměny za dobití 
 

Chcete, aby vám kredit déle vydržel? Potom se vám jistě zalíbí jedna z navýšených odměn za 
dobití. Pokud si totiž zákazník dobije kredit minimálně za 400 Kč, může si vybrat jako bonus 2 GB 
dat mobilního internetu nebo 150 Kč kreditu navíc. Zároveň stále zůstávají v platnosti standardní 
balíčky, odměny a tarify, jako Odměna k dobití alespoň 300 Kč, tedy 1 GB mobilního internetu 
zdarma, 100 Kč kreditu navíc, Volání a sms za 1 Kč nebo a Neomezené volání a sms v síti. 
Kompletní přehled celé nabídky najdete na webu SAZKAmobil.cz.  
 

Dobitá částka Mobilní 
internet 
ZDARMA 

Levné volání a 
SMS 

Neomezené 
volání a SMS v 

síti 

Kredit navíc 

300–399 Kč 1GB ✓ ✓ 100 Kč 

400 Kč a více 2GB ✓ ✓ 150 Kč 

Aktuální nabídka Odměn za dobití u SAZKAmobilu 

 
U SAZKAmobilu zákazníci ušetří za data 

 
Chcete-li ušetřit, až do konce roku nabízí SAZKAmobil také výhodné ceny vybraných datových 

balíčků u předplacených služeb a všech dokupových datových balíčků pro tarify. Mezi 
nejoblíbenější produkty patří například 5 GB za 290 Kč místo 350 Kč, 10 GB za 390 Kč místo 

původních 450 Kč a to v superrychlém připojení v 5G síti pro všechny zákazníky bez omezení. 
Zákazníci potom uspoří i díky novým tarifům jako je vylepšený Šťastný tarif 499 s neomezeným 

voláním do všech sítí a 5 GB dat a cenově výhodný Šťastný tarif 199 s 1 GB dat, 100 min a 30 
volnými sms. 

 

http://www.sazkamobil.cz/
http://www.sazkamobil.cz/


 

 

Pro nové zákazníky SIM karta za polovic 
 

Do třetice ušetří i noví zákazníci už při pořizování SIM karty, která je až do konce roku je za 
polovinu ceny. Za pouhých 75 Kč tak získají zákazníci SAZKAmobilu SIM kartu s úvodním kreditem 
nabitým na 150 Kč. Tato cena platí pro objednávky online s poštovným zdarma a doručení do tří 
dnů až domů, nebo ve značkových prodejnách SAZKY.  
 
 

Veronika Diamantová 
tisková mluvčí 

diamantova@sazka.cz 
775 299 337 

 
 
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. 
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