
Žiadosť o manuálne vytvorenie objednávky Radosť

Žiadosť o vytvorenie záväznej objednávky programu Radosť spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o.  
Účastníkovi, ktorý ešte nikdy nevyužíval službu Radosť, bude aktivovaná Nekonečná Radosť na 7 dní zadarmo.  
Bez rozdielu, či máte alebo nemáte nárok na obdobie zdarma, vyberte, prosím, jeden preferovaný balík:

Malá Radosť za 5 €/30 dní
Veľká Radosť za 10 €/30 dní 
Nekonečná Radosť za 20 €/30 dní

Balík si môžete kedykoľvek po úspešnej aktivácii zmeniť v aplikácii.

ŽIADATEĽ

Meno: Priezvisko:

Rodné číslo: Číslo občianskeho preukazu:

Štátna príslušnosť: Slovenská republika Dátum platnosti dokladu:

ADRESA TRVALÉHO POBYTU

Mesto: Ulica:

Súpisné číslo: Orientačné číslo (číslo za lomkou):

PSČ: Štát: 

E-mail:

ADRESA DORUČENIA SIM KARTY

Vypíšte, len ak je adresa doručenia iná ako adresa trvalého pobytu. Adresa doručenia musí byť na území  
Slovenskej republiky.

Mesto: Ulica:

Súpisné číslo: Orientačné číslo (číslo za lomkou):

PSČ: Štát: Slovenská republika

Dôvod žiadosti o manuálne vytvorenie objednávky

Dňa ..................................... v ................................................... Podpis žiadateľa: ...................................................

Poskytovateľom služby je O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava www.radost.digital 
Zapísaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748



AKO POSTUPOVAŤ?

 1. Vyplň Žiadosť o manuálne vytvorenie objednávky a vytlač ju.

 2. Vytlačenú žiadosť nechaj overiť u notára.

 3. Notárom overenú žiadosť zašli na adresu
 O2 Slovakia, s.r.o
 Na Troskách 26
 974 01 Banská Bystrica

 4. Žiadosť bude spracovaná do 30 dní od doručenia do Zákazníckeho centra.

 5. Potvrď správnosť svojej e-mailovej adresy tlačidlom v e-maile, ktorý ti zašleme po spracovaní  
v Zákazníckom centre.

 6. SIM karta bude zatiaľ odoslaná poštou na doručovaciu adresu a nájdeš si ju v schránke.

 7. Keď máš SIM kartu v ruke, napíš nám na chat alebo vyplň kontaktný formulár na www.radost.digital,  
uveď posledné 4 čísla SIM-karty vyznačené hrubým písmom. Bude fajn, ak nám v chate povieš, že si  
využil našu žiadosť, aby náš asistent okamžite zistil, o čo ide.

 8. SIM ti bude aktivovaná do dvoch pracovných dní. Potom si ju vlož do telefónu.

 9. Prihlás sa do aplikácie Radosť a zadaj platobnú kartu, aby všetko fungovalo, ako má.

10. Hotovo.
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