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DIGI Slovakia prináša bohatú vianočnú nádielku  
pre celú rodinu 
 
Spoločnosť DIGI Slovakia uvádza vianočnú kampaň plnú výhod pre každého.  
 

„Tohtoročná vianočná ponuka sa nesie v znamení bohatej filmovej nádielky pre všetkých našich 

zákazníkov. Po športovej jeseni prichádzame s viacerými kvalitnými programami, ktoré prinášajú kino 
do každej obývačky, vrátane prémiového filmového archívu HBO GO. Aby si zákazníci mohli kvalitné 
filmy vychutnať v tej najvyššej kvalite obrazu a zvuku, prinášame Vianočnú lotériu o 20 
najmodernejších televízorov Sony Bravia,“ uviedol Roman Vavrík, riaditeľ marketingu a predaja 
spoločnosti DIGI Slovakia. 
 
Filmový darček pre každého 
Od 1. novembra až do konca roka 2016 budú pre všetkých zákazníkov Káblovky a satelitnej televízie 
sprístupnené filmové programy JOJ Cinema, AMC, Filmbox, Filmbox Family, Filmbox Plus a Filmbox 
Extra HD, ktoré budú dočasne presunuté do základného balíka. Zároveň v posledný októbrový víkend  
od 29.10.2016 od 6.00 do 31.10.2016 do 6.00 budú voľne dostupný kanál HBO HD. 
 
Filmový archív HBO GO 
DIGI prináša novinku – balík Extra HBO spolu s mobilnou televíziou a archívom HBO GO za akciovú 
cenu len 7 € mesačne. Ponuku získa každý zákazník, ktorý sa zaviaže využívať tento balík na 24 
mesiacov. 
 
Vianočná lotéria 
Aby toho nebolo málo, DIGI Slovakia spomedzi všetkých svojich zákazníkov vyžrebuje 20 výhercov 
špičkového televízora Sony Bravia v hodnote 530 EUR. Žrebovanie prebehne v 2 fázach počas živého 
vysielania štúdia Ligy majstrov UEFA 23.11. a 6.12.2016 na programe DIGI Sport 4. Všetky informácie 
budú uverejnené na stránke www.digislovakia.sk/vianoce. 
 
Balíky programov na 3 mesiace zadarmo 
Okrem špeciálnych ponúk DIGI prichádza aj s obľúbeným benefitom prvých 3 mesiacoch zadarmo pre 
balíky Extra HBO, Extra Šport HD+ a pre maďarský balík Extra HU+ pri 24 mesačnej viazanosti. 
 
Balík Maxi už aj pre Káblovku 
Od 1. novembra 2016 DIGI prináša novinku pre Káblovku a uvádza na trh balík Maxi s 90 kanálmi už 
od 11,60 € mesačne. K  balíku Štandard tak pribudlo ďalších 25 filmových, detských či 
dokumentárnych programov. Balík Maxi doteraz existoval len pre satelitnú televíziu. 
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