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SAZKAmobil slaví 9. narozeniny. Na oslavu přináší 

zákazníkům zvýhodněné ceny mobilních dat i SIM karty 

 

Praha 1. března 2023: SAZKAmobil pomáhá už 9 let šetřit za volání i mobilní data. Jeden 

z nejvýznamnějších virtuálních mobilních operátorů na oslavu 9. výročí připravil svým 

zákazníkům hned tři akční nabídky. Zaujmou především slevou až 30 % na velké datové balíčky, 

výhodnou cenou za SIM kartu či slevou 50 % na nové dokupové datové balíčky pro předplacené 

služby. 

 

Nezávislý virtuální mobilní operátor SAZKAmobil začal poskytovat služby svým zákazníkům již 

18. února 2014. Vsadil na spojení se značkou s dlouholetou tradicí a rozsáhlou sítí poboček, příznivé 

ceny volání i mobilních dat a také na propojení s číselnou loterií SAZKAmobil šance. A sázka se 

vyplatila – dnes je SAZKAmobil největším nezávislým virtuálním mobilním operátorem v České 

republice. 

 

„Už devět let pomáháme našim zákazníkům šetřit za volání i datové služby, a proto neustále 

vylepšujeme naše služby a tarify tak, aby odpovídaly jejich rostoucím nárokům. Jako první 

z virtuálních operátorů jsme nabídli přístup k síti 5G bez omezení a jsme jediným operátorem, u 

kterého mají zákazníci možnost zajímavých výher. Aby mohli narozeniny slavit společně s námi, 

připravili jsme pro ně hned tři zajímavé akční nabídky,“ říká ředitel SAZKAmobilu Jan 

Schmiedhammer. 

 

Při příležitosti oslav svých 9. narozenin má SAZKAmobil hned tři zajímavé akční nabídky: 

 

1. Sleva na vybrané datové balíčky 

 

Data Běžná cena Akční cena  

5 GB 350 Kč 240 Kč 

10 GB 450 Kč 340 Kč 

50 GB 850 Kč 800 Kč 

 

Příslušný balíček lze aktivovat v mobilní aplikaci, online samoobsluze, na zákaznické lince nebo přes 

SMS kód. 

 

2. Dokupové datové balíčky 1 GB a 2 GB pro předplacenku s  50% slevou 

Zákazníci s datovými balíčky od 1 GB výše, kteří svůj datový limit spotřebují před vypršením platnosti 

tohoto balíčku, si nyní mohou dokoupit 1 GB nebo 2 GB balíček s 50% slevou oproti standardní ceníkové 

ceně. Takže 1 GB vyjde na 50 Kč a 2 GB pořídí jen za 90 Kč. Platnost takto dokoupeného balíčku končí 

s platností původního datového balíčku. V rámci období platnosti původního datového balíčku lze takto 

dokoupit neomezený počet cenově zvýhodněných dokupových datových balíčků. 
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3. SIM karta SAZKAmobil jen za 99 Kč 

SIM kartu od SAZKAmobilu za zvýhodněnou cenu 99 Kč s úvodním kreditem 150 Kč lze zakoupit 

v prodejní síti, ve značkových prodejnách SAZKA, online nebo na zákaznické lince. Běžná cena SIM 

karty SAZKAmobil je 150 Kč. 

 

Všechny výše uvedené akční nabídky jsou platné od 1. března do 30. dubna 2023. Bližší informace 

k akcím na www.sazkamobil.cz. 

 
 

Kontakty pro media: 

Pavla Hobíková       Jan Řezáč 

Tisková mluvčí a manažerka externí komunikace  PR agentura FYI Prague 

hobikova@sazka.cz      jan.rezac@fyi.cz 

+420 730 543 733      +420 777 066 063 

 

 

O společnosti Sazka: 

Sazka a.s. je největší a nejstarší loterní společnost v České republice, která skrze neustálé inovace a 

odpovědným způsobem poskytuje zákazníkům nejširší portfolio her a každodenní zábavy. 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 7 800 prodejními místy po celé České 

republice. Na terminálech Sazky lze vyřídit i řadu běžných transakcí od platby složenek přes dobití  

kreditu až po vyzvednutí balíku. Mezi neloterní služby patří i provozování největšího českého 

mobilního virtuálního operátora SAZKAmobil. 

Sazka je lídrem v oblasti zodpovědného hraní. Vedle mezinárodních auditovaných certifikací European 

Lotteries a World Lottery Association rozvíjí vlastní projekt Hraj s rozumem a preventivní programy 

ve spolupráci s neziskovými organizacemi. 

Mateřskou společností Sazky je skupina Allwyn, která provozuje loterie také v Rakousku, Řecku, na 

Kypru a v Itálii a od roku 2024 se stane také provozovatelem britské Národní loterie. Na konci loňského 

roku se domluvila také na převzetí firmy Camelot LS Group, která provozuje loterii v americkém státě 

Illinois. Sazka a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 33 zemích. Více na 

www.sazka.cz a www.allwynentertainment.com. 

http://www.sazkamobil.cz/
mailto:hobikova@sazka.cz
mailto:jan.rezac@fyi.cz
http://www.sazka.cz/
http://www.sazka.cz/
http://www.allwynentertainment.com/

