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SAZKAmobil přichází s novou generací tarifů včetně neomezeného 
volání 

 
SAZKAmobil pro své zákazníky od ledna připravil vylepšenou generaci tarifů. Nově SAZKAmobil 
nabízí i neomezené volání do všech sítí nebo vyšší objem dat.  
 
Operátor SAZKAmobil reaguje novými tarify na přání zákazníků, pro které je využívání mobilního 
telefonu naprostou samozřejmostí, a tím postupně roste jejich spotřeba služeb. Nová nabídka 
SAZKAmobilu proto nyní zahrnuje jak tarify určené pro zákazníky, kteří se neobejdou bez 
neomezeného volání, tak i tarify pro opravdu náročné dataře, obsahující velkou porci dat. 
 
„Nároky našich nových i stávajících zákazníků se stále zvyšují, a proto jsme upravili i naši nabídku 
paušálních tarifů. Vylepšené tarify obsahují i neomezené volání nebo větší porci dat. Všechny naše 
tarify navíc obsahují i přístup k 5G síti, a to bez příplatku nebo omezení rychlosti,“ říká ředitel 
SAZKAmobilu Jan Schmiedhammer. 
 
Aktuální přehled všech tarifů SAZKAmobilu 
 

Tarif Volné minuty Volné SMS Data Cena za min. /SMS Cena 

Šťastný tarif 709 Neomezeně do všech sítí 100 SMS 10 GB - / 1 Kč 709 Kč 

Šťastný tarif 599 100 min 30 SMS 15 GB 1,50 Kč / 1 Kč 599 Kč 

Šťastný tarif 499 Neomezeně do všech sítí - 5 GB - / 1 Kč 499 Kč 

Šťastný tarif 409 500 min 100 SMS 3 GB 1,50 Kč / 1 Kč 409 Kč 

Šťastný tarif 399 - - 5 GB 1 Kč / 1 Kč 399 Kč 

Šťastný tarif 299 500 min - 1 GB 1 Kč / 1 Kč 299 Kč 

Šťastný tarif 209 100 min / Neomezeně v síti Neomezeně v síti 2 GB 1,50 Kč / 1 Kč 209 Kč 

Šťastný tarif 199 100 min 30 SMS 1 GB 1 Kč / 1 Kč 199 Kč 

Šťastný tarif 99 - - 500 MB 1 Kč / 1 Kč 99 Kč 

Šťastný tarif 59 - - - 1,50 Kč / 1 Kč 59 Kč 

 
Uvedené ceny jsou vč. DPH. Bližší informace o jednotlivých tarifech na www.sazkamobil.cz  

 
Zákazníci si mohou poskládat tarif na míru 
 
Zákazníci mohou své tarify doladit díky cenově výhodným „dokupovým“ balíčkům tak, aby měli 
tarif přizpůsobený přesně podle svých představ. Tarify nové generace jsou dostupné jak novým, 
tak i stávajícím zákazníkům, kteří mají možnost přejít na některý z těchto tarifů zdarma. 
 

http://www.sazkamobil.cz/


 

 

 
 
 
Kontakt pro média: 
Dagmar Schejbalová 
schejbalova@peprconsulting.cz 
775 732 973 
 
 
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. 

 

mailto:schejbalova@peprconsulting.cz
http://www.sazka.cz/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sazka.cz%2F&data=05%7C01%7Cvrana%40sazka.cz%7Cb2c510c37e8e4fa901b508da446f3715%7Ca9e228d883e345e1815b6119aeec4a72%7C0%7C0%7C637897541691643948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FzAff%2BMcvtNjgWDpf1%2FrhmN6z3299CXCK3UBpu24chQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.allwynentertainment.com%2F&data=05%7C01%7Cvrana%40sazka.cz%7Cb2c510c37e8e4fa901b508da446f3715%7Ca9e228d883e345e1815b6119aeec4a72%7C0%7C0%7C637897541691643948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B1EDdRtESSIBLSpTAixvHR6TLJWD9SPsRdm0IFBXazs%3D&reserved=0

