
Služba 

Automatická 

obnova dát

(nastavenie SS/BO)

Služba

SMS administrácia

(nastavenie SS/BO)

SMS notifikácie

postupne prichádzajú

užívateľ / administrátor 

zašle SMS na 99222 v 

tvare

odozva - úspešná aktivácia poznámka odozva - neúspešná aktivácia odozva - zlý formát SMS

Aktívna

(SS/BO)

Vas datovy balik bol 

automaticky obnoveny.

Vase O2

internet obnova

preferované nastavenie

zákazník nebude riešiť

problémy so spomalením prenosu 

dát v SR/ČR alebo zablokovaním 

prenosu dát v roamingu

Jednorazova obnova datoveho 

balika nebola uspesna, kedze mate 

aktivovanu automaticku obnovu 

internetoveho balicka po jeho 

vycerpani. Vase O2

užívateľ nemá oprávnenie 

aktivovať službu Obnova 

dátového balíka

Neaktívna

(SS/BO)

n/a

(Nemá povolenie)

90% datoveho balika je 

vycerpanych, rychlost bude 

obmedzena. Ak Vam to 

firemna politika umoznuje, 

pre obnovu balika poslite 

SMS na 99222 v tvare 

INTERNET OBNOVA

internet obnova

Obnovenie datoveho balika nie je 

povolene pre Vase telefonne cislo. 

Kontaktujte Vasho firemneho 

administratora mobilnych sluzieb. 

Vase O2

Lutujeme, poslali ste nespravny tvar 

SMS. Spravny format zistite v 

cenniku, na nasej webstranke alebo 

Vam radi pomozeme na Zakaznickej 

linke.

užívateľ má oprávnenie 

aktivovať na svojej SIM 

službu Obnova dátového 

balíka

Neaktívna

(SS/BO)

sa 

(Užívateľ)

ad

(Administrátor)

Datovy balik ste vycerpali, 

rychlost bude obmedzena. Ak 

Vam to firemna politika 

umoznuje, pre obnovenie 

balika poslite SMS na 99222 

v tvare INTERNET OBNOVA

internet obnova

Surfujte naplno dalej, Vas 

internetovy balicek bol 

obnoveny. K dispozicii mate 

opat plny objem dat s plnou 

rychlostou. Vase O2

dátový balík je obnovený podľa 

aktuálnych pravidliel služby (o 

násobok pôvodného objemu 

balíka alebo maximálne o 5GB)

Lutujeme, poslali ste nespravny tvar 

SMS. Spravny format zistite v 

cenniku, na nasej webstranke alebo 

Vam radi pomozeme na Zakaznickej 

linke.

užívateľ nemá oprávnenie 

aktivovať službu Obnova 

dátového balíka, oprávnenie 

má firemný administrátor

Neaktívna

(SS/BO)

ad

(Administrátor)

internetbiz obnova 

09xxyyyzzz

Surfujte naplno dalej, Vas 

internetovy balicek bol 

obnoveny. K dispozicii mate 

opat plny objem dat s plnou 

rychlostou. Vase O2

dátový balík je obnovený podľa 

aktuálnych pravidliel služby (o 

násobok pôvodného objemu 

balíka alebo maximálne o 5GB)

Lutujeme, poslali ste nespravny tvar 

SMS. Spravny format zistite v 

cenniku, na nasej webstranke alebo 

Vam radi pomozeme na Zakaznickej 

linke.

Služba

Roaming Datalimit

(nastavenie SS/BO)

Služba

SMS administrácia

(nastavenie SS/BO)

SMS notifikácie

postupne prichádzajú

užívateľ / administrátor 

zašle SMS na 99222 v 

tvare

odozva - úspešná aktivácia poznámka odozva - neúspešná aktivácia odozva - zlý formát SMS

Trvale vypnutá

(SS/BO)

Limit 50EUR (nezohladnuje 

zlavy) pre data v roamingu je 

vycerpany na 80%. Ak Vam 

to firemna politika umoznuje, 

limit je možné zrušiť do 

konca mesiaca odoslaním 

SMS na 99222 v tvare 

DATALIMIT

zákazník môže využívať prenos dát v 

roamingu ale nedostáva notifikácie 

ohľadom limitov

užívateľ má možnosť 

využívať služby v roamingu, 

ale nemá oprávnenie 

aktivovať službu Roaming  

Datalimit

Trvale zapnutá

(SS/BO)

n/a

(Nemá povolenie)

Limit 50EUR (nezohladnuje 

zlavy) pre data v roamingu je 

vycerpany. Ak Vam to 

firemna politika umoznuje, 

limit je možné zrušiť do 

konca mesiaca odoslaním 

SMS na 99222 v tvare 

DATALIMIT

datalimit

po prečerpaní limitu (hlavne v 

krajinách mimo EÚ - po 

niekoľkých MB) sa prenos dát 

zablokuje

Zrusenie limitu pre data v roamingu 

pre Vase telefonne cislo nie je 

povolene. Kontaktujte Vasho 

firemneho administratora 

mobilných služieb. Vase O2

Vazeny zakaznik, poslali ste SMS v 

nespravnom tvare resp. s 

nespravnymi udajmi. Pre viac info 

kontaktujte firemneho administratora 

mobilnych slizieb. Vase O2.

užívateľ má možnosť 

využívať služby v roamingu a 

má aj oprávnenie aktivovať 

na svojej SIM službu 

Roaming Datalimit

Trvale zapnutá

(SS/BO)

sa 

(Užívateľ)

ad

(Administrátor)

Precerpali ste na dátach v 

roamingu 300EUR 

(nezohladnuje zlavy). 

Odporucame oboznamit sa s 

cenami pre datovy roaming 

vasej spolocnosti. Vase O2  

datalimit
Zrusenie limitu 50EUR pre data v 

roamingu bolo uspesne.

prenos dát je opätovne povolený 

do konca zúčtovacieho obdobia, v 

novom období sa opäť môže 

vyčerpať

Vazeny zakaznik, poslali ste SMS v 

nespravnom tvare resp. s 

nespravnymi udajmi. Pre viac info 

kontaktujte firemneho administratora 

mobilnych slizieb. Vase O2.

Obnova dátového balíka

Obnova dátového limitu v roamingu


