
Prečo je výhodné používať nový DIGI HD box? 
· Set- Top-box DIGI je kompatibilný so službou Nová DIGI 
· DIGI zabezpečuje pravidelný update softvéru (programového vybavenia) 
 predmetného satelitného prijímača, a tak promptne reaguje na zákaznícku  
 spätnú väzbu s ohľadom na rozvoj služby. 
· Z dôvodu špecifického využitia boxu DIGI je prevádzkovateľ schopný 
 implementovať funkcionality, ktoré nie sú dostupné pre komerčné  
 predávané boxy, napr.:
  - Automatické naladenie boxu DIGI  táto funkcionalita zabezpečuje,  
   že DIGI box bude vždy vedieť, kde a ako je televízny kanál vysielaný 
   a nevyžaduje manuálne ladenie. V prípade nášho boxu sa dané zmeny  
   prejavia automaticky, bez nutnosti zásahu do boxu. 
   Výhoda DIGI: Zákazník má vždy k dispozícii to, za čo si zaplatil, bez  
   potrebných technických znalostí.
   Programový sprievodca v slovenskom jazyku pre takmer všetky TV stanice. 
   Výhoda DIGI: Na rozdiel od komerčne dostupných set top boxov,  
   zabezpečuje DIGI box pre viac ako 80% TV kanálov programového  
   sprievodcu (EPG).



Prenájom DIGI boxu za 1,50 EUR je výhodou: 
Štandardný set-top-box s rovnakými funkcionalitami ako má DIGI box je 
možné momentálne kúpiť za cenu okolo 45,- EUR. Spoločnosť DIGI Slovakia 
prenajíma nový HD box za 1,50 EUR. To znamená, že za 45,- EUR, čo je jeho 
cena,  si ho môžete prenajať na 30 mesiacov. 
Výhoda prenájmu: Zákonnú záruku výrobcovia poskytujú na 24 mesiacov. 
Pri kvalite výrobkov v tomto cenovom pásme nemôže spotrebiteľ 
predpokladať, že bude takýto set-top-box fungovať bez poruchy viac ako 
36 mesiacov, skôr je prekvapením, ak je tomu tak viac ako 24 mesiacov. 

Absolútna výhoda prenájmu DIGI boxu:
V prípade prenájmu DIGI boxu sú náklady rovnomerne rozložené, navyše 
pri poruche boxu garantujeme vyriešenie problému (reklamáciu) do 3 dní. 
V praxi to znamená, že v prípade poruchy technik nezisťuje príčinu, vymení 
DIGI box za funkčný a zákazník môže využívať služby platenej satelitnej 
televízie. V prípade štandardného boxu, zakúpeného na trhu sa v prípade 
poruchy aplikuje zákonom stanovená 30 dňová reklamačná  doba, kedy 
je nutné priniesť pokazený box do obchodu, vypísať reklamačný protokol 
a počkať na vyjadrenie obchodníka o uznaní, resp. zamietnutí reklamácie. 
V danom čase, ktorý závisí od obchodníka, zákazník nemôže sledovať 
službu platenej satelitnej televízie.

DIGI Vám dáva stále viac!
Objednaj si Novú DIGI teraz a pýtaj si

Extra balíky HBO a HD Šport až na 3 mesiace ZDARMA. 

Najrýchlejšie objednávky: www.digislovakia.sk
Zákaznícka linka: 0850 211 112


