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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
Praha, 11. května 2016          
  

 
Předplacená karta od SAZKAmobilu nabízí nejlevnější ceny volání z EU 
 
Na základě nařízení EU začaly platit od 30. dubna 2016 nové ceny roamingových služeb. 
SAZKAmobil pro zákazníky aktualizoval svou nabídku s předstihem již od 1. dubna 2016, kdy 
vylepšoval nabídku datových tarifů a navyšoval Odměnu za dobití na 500MB zdarma.  

 
„Při srovnání cen roamingových služeb na předplacených kartách, nabízí SAZKAmobil 
nejlevnější ceny a to jak ve srovnání s většími virtuálními operátory, tak i s O2, T-Mobile nebo 
Vodafone. Jsme rádi, že opět potvrzujeme, že se SAZKAmobilem volají zákazníci výhodně 
nejen doma, ale i v zahraničí.,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu. 
 

Ve všech zemích Evropské unie, tzv. zóny 1, platí zákazníci SAZKAmobilu za minutu 

odchozího hovoru 3,- Kč, což je v průměru o 40 % levnější cena, než jakou nabízí konkurence. 

To také znamená, že tzv. „roamingový příplatek“ je pouze 1,- Kč k základní ceně 2,- Kč za 

minutu volání do všech sítí.  

 

Za minutu příchozího hovoru zaplatí 0,30 Kč. Odeslání SMS stojí pouhou 1,50 Kč, stejně jako 

základní cena poslání SMS v ČR. Cena datového připojení se snížila na částku 1,30 Kč za MB, 

což představuje minimálně 20% výhodu oproti ostatním porovnávaným předplaceným 

kartám.   

 
Srovnání roamingových sazeb u předplacených karet v rámci EU (Zóna 1) 

Operátor 
SAZKA 
mobil 

BLESK 
mobil 

Tesco 
Mobile 

MOBIL.C
Z 

T-Mobile Vodafone O2 

 

    Twist Twist  
Našim+ 

Vybrané 
předpl. karty 

World Roaming 

 

Odchozí hovor (min.) 3,00 4,10 4,10 3,85 6,29 5,15 6,30 5,15 6,20 

Příchozí hovor (min.) 0,30 0,35 0,35 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,35 

SMS 1,50 1,90 1,90 1,98 1,98 1,98 1,99 1,99 1,90 

MMS 5,00 6,60 6,60 5,00 6,63 4,90 6,20 6,20 6,50 

DATA (za MB) 1,30 1,60 1,60 6,63 6,63 6,63 1,66 1,66 1,60 

Zdroj: weby a ceníky jednotlivých operátorů; všechny ceny jsou uvedené v Kč včetně DPH 

 
Petra Farkašová 
marketingová manažerka SAZKAmobilu 
farkasova@sazka.cz 

mailto:farkasova@sazka.cz
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O společnosti SAZKA a.s. 
 
SAZKA a.s. je největší a nejstarší loterijní společnost v České republice s cca 95% tržním podílem na trhu loterií a 
jiných podobných her. Hlavními loterijními produkty společnosti jsou číselné loterie s nejznámější hrou Sportka. 
Kromě číselných loterií jsou v produktové nabídce stírací losy, sportovní kurzové sázky a rychloobrátkové hry. 
Druhým pilířem jsou neloterijní služby, zejména největší mobilní virtuální operátor SAZKAmobil, dobíjení 
mobilních telefonů a zprostředkování plateb za služby a zboží nebo prodej vstupenek. Své produkty poskytuje 
SAZKA a.s. hlavně prostřednictvím unikátní prodejní sítě s více než 7 200 prodejními místy rozmístěnými po celé 
České republice. SAZKA a.s. je členem nadnárodní investiční skupiny KKCG, působící v 11 zemích na 4 
kontinentech. Více na www.sazka.cz a www.kkcg.eu. 
  

http://www.sazka.cz/
http://www.kkcg.eu/

