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DIGI Slovakia – lepší futbal inde neuvidíte. Len na DIGI
Sport.
Spoločnosť DIGI Slovakia prináša jesennú kampaň plnú výhod a najlepšieho futbalu. Jej zákazníci
môžu na piatich programoch DIGI Sport sledovať exkluzívne anglickú Premier League, španielsku La
Ligu a najviac zápasov Ligy majstrov UEFA. Navyše, od 1. januára 2017 do vysielania DIGI Sport
okrem ženského tenisu WTA pribudnú aj priame prenosy najprestížnejších turnajov ATP World
Tour. Diváci si tak budú môcť vychutnať všetky turnaje najvyššej kategórie ATP World Tour Masters
1000, všetky turnaje ATP World Tour 500, finálový Turnaj majstrov a najmenej desať turnajov ATP
World Tour 250.
Aby si zákazníci satelitnej televízie mohli užiť šport v najvyššej kvalite obrazu i zvuku, DIGI pre nich
pripravila balík Extra Šport HD+ na 3 mesiace zadarmo, vďaka ktorému si užijú najširšiu ponuku
športových programov v HD kvalite. Rovnako 3 mesiace môžu bezplatne vyžívať mobilnú televíziu
Digi Go, ktorá ponúka nielen 4 programy DIGI Sport, ale aj kanály Sport 1 a Sport 2, kde je možné
sledovať KHL či Formulu 1.
Pre milovníkov filmov a maďarsky hovoriacich divákov DIGI je určená ponuka balíkov Extra HBO HD
a Extra HU s 27 maďarskými programami na 3 mesiace zadarmo. Navyše, zákazníci si môžu vybrať
balík Maxi s 90 kanálmi za cenu balíka Štandard len za 9,60 € mesačne na celé 3 mesiace.
Pre zákazníkov Káblovky sú v ponuke balíky Extra Šport HD+, Extra HBO HD a Extra HOT HD na
3 mesiace zadarmo. Ak sa klienti rozhodnú aj pre náš internet získajú náš najrýchlejší Internet Maxi
za cenu Internetu Štandard na celé 3 mesiace.
To všetko zákazníci získajú bez inštalačných a aktivačných poplatkov. Stačí, ak sa rozhodnú
využívať služby DIGI na 24 mesiacov.
Spoločnosť DIGI Slovakia sa dlhodobo snaží svojim klientom prinášať čoraz viac benefitov za
nezmenenú cenu, čím si udržuje stabilnú zákaznícku bázu. Aj vďaka tomu získala pečať “Stabilný
podnik”, ktorú udeľuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky. “Sme hrdí na ocenenie,
ktoré sa podarilo získať len 1,8 % firmám na Slovensku. Sme na trhu už 20 rokov a stále sa nám darí
byť stabilnou a spoľahlivou firmou. Za to ďakujeme predovšetkým našim zákazníkom, ktorým
s radosťou prinášame exkluzívne športové i filmové zážitky priamo do ich obývačiek,“ vyjadril sa
Roman Vavrík, Riaditeľ marketingu a predaja spoločnosti DIGI Slovakia.
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