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DIGI SLOVAKIA - VŠETKY EXKLUZÍVNE PROGRAMY DIGI SPORT V HD KVALITE UŽ 
V ZÁKLADNOM BALÍKU 
 
Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pripravila koncom leta novú kampaň, ktorá prináša jej zákazníkom niekoľko prekvapení. 
 
AŽ 7 ŠPORTOVÝCH PROGRAMOV V HD KVALITE UŽ V ZÁKLADNOM BALÍKU 
 
DIGI SLOVAKIA od 15. augusta 2017 spúšťa testovacie vysielanie v HD kvalite aj pre program DIGI SPORT 5 HD. Zároveň v rámci zlepšovania 
kvality svojich služieb sprístupní počas skúšobnej prevádzky všetky televízne programy z balíka Extra Šport HD+. Ponuka platí pre všetkých 
zákazníkov so základným balíkom služieb Štandard satelitnej i káblovej televízie Nová Digi.  K piatim programom DIGI SPORT sa do základu 
dostanú v HD kvalite aj programy Sport 1 HD a Sport 2 HD. Následne od 1. septembra 2017 budú všetky spomenuté televízne programy 
dostupné už iba v HD kvalite a budú zaradené do balíkov Štandard a Maxi. Existujúce doplnkové balíky Extra Šport HD a Extra Šport HD+ tak 
definitívne zaniknú. Doteraz boli programy DIGI Sport 1-2-3-4-5 ako aj Sport 1 a Sport 2 dostupné v základných balíkoch iba v SD kvalite.  
 
To znamená, že všetci zákazníci, ktorí majú aktivované balíky služieb Extra Šport HD, resp. Extra Šport HD+ tak od 1.9.2017 ušetria 2,00€ s 
DPH, resp. 4,00€ s DPH mesačne.  Prvýkrát sa to prejaví vo faktúre za mesiac september 2017, ktorá im bude doručená koncom augusta.  
 
„Rozhodli sme sa našich zákazníkov potešiť a priniesť im exkluzívne futbalové zápasy  Premier League, La Ligy, najviac zápasov Ligy majstrov 
UEFA či atraktívne tenisové duely okruhu ATP a WTA vo vysokej kvalite obrazu i zvuku. Keďže programy DIGI Sport sú jediné na Slovensku, 
ktoré tento obsah ponúkajú, vytvorili sme unikátnu ponuku, ktorá na našom trhu nemá obdobu. Ako bonus sme pridali aj Sport 1 HD a Sport 
2 HD, kde je možné sledovať prestížnu Formulu 1. Vďaka tomu sme sa stali operátorom, ktorý ponúka najviac športových programov v HD 
kvalite už v základnom balíku“ vyjadril sa Roman Vavrík, riaditeľ marketingu a predaja DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
 
Programy DIGI Sport tvoria najväčšiu športovú televíziu na Slovensku s prémiovým obsahom zameraným na futbal a tenis, zároveň ale prináša 
aj iné populárne športy. Počas roka televízia DIGI Sport odvysiela viac ako 2500 priamych prenosov a k najatraktívnejším podujatiam 
pripravuje aj špeciálne štúdiá, kde nie je núdza o zaujímavých hostí a kvalitný program. Napríklad už 12. septembra sa diváci môžu tešiť na 
špeciálne živé štúdio k začiatku skupinovej fázy Ligy majstrov UEFA, kde okrem iného zaznie hymna Ligy majstrov v originálnom podaní 
sláčikového kvarteta Adventure Strings a odštartuje dlhodobá súťaž o atraktívne ceny výhradne pre zákazníkov DIGI. 
 
DIGI GO NA POL ROKA ZADARMO  
Kampaň, ktorá sa spúšťa už 15.8.2017 je skutočne „vyšportovaná“ a prináša zákazníkom možnosť sledovať atraktívne športové prenosy aj v 
ich mobile či tablete bez poplatkov. Každý kto sa zaviaže využívať satelitnú či káblovú televíziu DIGI na 24 mesiacov získa na 6 mesiacov 
bezplatný prístup k mobilnej televízii DIGI GO, ktorá okrem piatich programov DIGI Sport obsahuje aj kanály Sport 1, Sport 2, Nova Sport 1 
a Nova Sport 2. 
 
VIAC PROGRAMOV ZA NIŽŠIU CENU A HBO ZADARMO 
Okrem športových darčekov noví aj verní zákazníci televízie DIGI môžu získať balík programov Maxi so 100 kanálmi za cenu nižšieho balíka 
Štandard na celé 3 mesiace. K tomu môžu mať exkluzívny filmový balík Extra HBO na 1 mesiac zadarmo. Ponuka platí pri 24-mesačnej 
viazanosti. 
 
NOVÉ PROGRAMY 
Roman Vavrík informoval aj o viacerých novinkách, ktoré DIGI plánuje zaradiť behom tretieho kvartálu. „Už čoskoro sa môžu naši zákazníci 
tešiť na nové programy, ako je napríklad populárny troj-kanál CS Mini / CS Film / Horor Film, ktorý prináša kultové rozprávky a filmy z českej 
a slovenskej produkcie a obsahuje viac ako 3.000 titulov a dokumentov. Vždy sa snažíme, aby programy, ktoré napríklad prestanú vysielať na 
slovenskom území (CBS Drama, VIVA) boli nahradené zodpovedajúcou alternatívou a pri výbere sa riadime primárne sledovanosťou a 
záujmami našich zákazníkov.“ 
 
Bratislava, 14. 8. 2017 
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