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Štart mobilnej televízie DIGI GO 

DIGI Sport vždy a všade! 

Bratislava, 8.12.2015 – Tak ako spoločnosť DIGI Slovakia, s.r.o. avizovala 
v informácii o svojej vianočnej ponuke, v týchto dňoch pre svojich existujúcich 
zákazníkov prináša mobilnú televíziu DIGI GO. Mobilná televízia DIGI GO štartuje 
práve dnes.  

DIGI GO je aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, ktorá zákazníkom umožní sledovať 
televízne športové programy DIGI Sport 1, 2, 3 a 4 v reálnom čase prostredníctvom 
akéhokoľvek dostupného internetového pripojenia. Programy je možné sledovať 

v rôznych úrovniach kvality v závislosti od kvality internetového pripojenia. Pripojiť je 
možné v rovnakom čase naraz až dve rôzne zariadenia (mobilný telefón a tablet). 
Súčasťou aplikácie je 14 dňový programový sprievodca, prístup k živému vysielaniu 
štyroch kanálov DIGI Sport, na ktorých si môžu diváci pozrieť najsledovanejšie futbalové 
súťaže, a to anglickú Premier League alebo Ligu Majstrov UEFA. Zároveň má zákazník 
možnosť zastaviť a pretočiť program až o 90 minút dozadu. 

Pre prístup k živému vysielaniu si zákazník  musí stiahnuť aplikáciu DIGI GO do svojho  

mobilného zariadenia z Google Play Store pre operačné systémy ANDROID. V súčasnosti 
sa pripravuje aplikácia aj pre  Apple zariadenie. Aktuálne dolaďujeme detaily a čakáme 

na schválenie aplikácie v rámci politiky spoločnosti Apple kvôli zaradeniu aplikácie do 
App Store. 

 
Zákazníkov telefón alebo tablet s operačným systémom Android musí spĺňať 
minimálne požiadavky: 1Ghz processor Armv7, Android verzia OS 4.2 a vyššie.  
 
 
Ako sa dostať k mobilnej televízii DIGI GO? 
 
Záujemca sa musí zaregistrovať na stránke www.digigo.sk a následne získa 
prihlasovacie údaje. Pre existujúcich zákazníkov DIGI Slovakia, s.r.o. je služba DIGI GO 
poskytovaná na dvoch zariadeniach bezplatne až do 31.3.2016. 
 
 
 
 

http://www.digigo.sk/


 

 
 
 
DIGI GO pre všetkých a všade 
 
Mobilná televízia DIGI GO sa vo februári 2016 dostane ako nová služba DIGI Slovakia, 
s.r.o. aj do ponuky našej spoločnosti pre verejnosť. Bude stáť 4 EUR na mesiac 
a predávať sa bude na 3, 6 a 12 mesiacov. Vo februári 2016 sa teda mobilná televízia 
stane dostupná pre všetkých  fanúšikov dobrého športu, ktorého je vo vysielaní DIGI 
Sport neúrekom. Mobilná televízia DIGI GO nie je viazaná len na zákazníkov DIGI. „Som 
rád, že prinášame mobilnú televíziu ako darček na Vianoce pre fanúšikov športu 
z radov našich zákazníkov. Mobilnú televíziu DIGI GO však vo februári 2016  
sprístupníme ktorémukoľvek priaznivcovi športu, bez viazanosti na televíziu 
DIGI. Ktokoľvek, kto má mobil alebo tablet, ktorý spĺňa kritériá pre mobilnú 
televíziu si môže po tomto termíne aplikáciu kúpiť. DIGI Sport tak bude možné 
sledovať vždy a všade, kde mu to internet dovolí“, uviedol Marcel Šatanek, generálny 
riaditeľ DIGI Slovakia.  
  
O bezproblémové využívanie služby sa postará príjemné intuitívne prostredie aplikácie. 
 
Mobilnú televíziu DIGI GO spustí spoločnosť DIGI Slovakia cez vysielanie DIGI Sport 3 
(program je dostupný len na území Slovenska) o cca 20.30 hod zo štúdia pred dnešným 
zápasom Ligy Majstrov UEFA Wolfsburg – Manchester Utd. : „Dovidenia cez mobilnú 
televíziu DIGI GO. Dnes  sa uvidíme už aj cez telefóny a tablety približne o 20.30 
hodine!“, dodáva Roman Vavrík, riaditeľ pre marketing a predaj a dopĺňa: „Prežite 
krásne športové Vianoce pri sledovaní našej televízie DIGI Sport všade, kde 
budete na internete. DIGI Slovakia plní sny svojim športovým fanúšikom, lebo 
DIGI Vám dáva stále viac!“ 
          


