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TO BUDETE POZERAŤ - DIGI SLOVAKIA PRINÁŠA BOHATÚ JARNÚ PONUKU
Spoločnosť DIGI SLOVAKIA si dlhodobo udržiava výhodné ceny svojich služieb a navyše k nim pravidelne ponúka kampaňové
benefity pre nových aj verných zákazníkov. Novú jarnú kampaň uvádza na trh od 1. marca 2018.
„Na prvom mieste je spokojnosť zákazníkov, a preto sa snažíme prinášať vždy niečo nové. Na jar presúvame obľúbený filmový
kanál FILM+ do základného balíka, prinášame viac programov v HD kvalite, dávame do ponuky nový set-top box s HDD,
ponúkame možnosť užiť si 106 programov balíka Maxi za cenu nižšieho balíka Štandard alebo získať káblovku s internetom za
polovicu.“ Vyjadril sa Roman Vavrík, riaditeľ marketingu a predaja spoločnosti DIGI SLOVAKIA.
Ešte viac programov v HD kvalite
Aj tento mesiac pridávame ďalšie kanály v HD kvalite. V balíkoch satelitnej televízie sme navýšili počet HD programov na 36,
v balíkoch káblovej televízie až na 43.
Kanál FILM+ odteraz pre všetkých
Obľúbený filmový kanál FILM+ bude odteraz ešte dostupnejší. Doteraz ho mohli sledovať zákazníci v rozšírenom balíku Maxi.
Od 1.marca bude stanica dostupná pre všetkých už v základnom balíčku Štandard. Vďaka tomu si všetci budú môcť už v
najbližšom čase užiť filmové hity ako Žena v čiernom, Predčítač, Schindlerov zoznam, Ďakujeme, že fajčíte alebo Jurský park.
Nový HDD set-top box
Okrem programových vylepšení prinášame zákazníkom v jarnej kampani aj jedno hardvérové. Zákazníci si budú môcť vybrať
okrem štandardného set-top boxu aj nový PVR set-top box s HDD a s funkciou „zastav, pretoč, spusti znova“.
Na 3 mesiace viac za menej a káblovka s internetom za polovicu
Noví aj verní zákazníci satelitnej televízie DIGI získajú rozšírený balík programov Maxi s vyše 100 programami za cenu nižšieho
balíka Štandard na celé 3 mesiace. Stačí, ak sa zaviažu využívať balík Maxi na 24 mesiacov. Zákazníkov káblovej televízie poteší
50% zľava z balíka internetu a káblovej televízie na 3 až 6 mesiacov. Ponuka platí pri 24-mesačnej viazanosti.
DIGI SLOVAKIA naďalej víta nových zákazníkov bez poplatkov za inštaláciu a aktiváciu služby, vďaka čomu ušetria až 80 €.
„Okrem zvyšovania kvality DIGI ponuky chceme našich zákazníkov aj zabávať. Preto pre nich máme opäť hodnotnú súťaž,
tentokrát o 11 herných konzol Playstation. Za zmienku stojí aj obrovská dávka play-off zápasov Ligy majstrov, ktorú si naši
zákazníci vychutnajú dosýta v jarnej programovej ponuke DIGI Sport“ dodal Roman Vavrík.
Súťaž o 11x Playstation
Ako si už zákazníci mohli v poslednom období zvyknúť, aj na jar pokračujeme v súťažení. Od 1. marca do 24. mája môže zákazníci
hrať o jednu z 11 herných konzol Playstation 4. Stačí sa zapojiť do súťaže na internetovej stránke www.digislovakia.sk/sutazplaystation/. Výhercovia budú vyhlásení na webe a aj priamo v semifinálových a finálovom štúdiu Ligy majstrov na programe
DIGI Sport 4.
Najviac play-off zápasov Ligy majstrov na DIGI Sport
Do pozornosti našich zákazníkov by sme chceli dať bohatú dávku play-off zápasov Ligy majstrov UEFA. Televízia DIGI Sport
odvysiela na svojich kanáloch DIGI Sport 4 a 5 až 21 zápasov, z toho 14 aj so zaujímavými postrehmi a rozhovormi v LIVE štúdiách
Ligy majstrov.
DIGI GO zadarmo
Okrem vyššie spomenutých benefitov každý zákazník, ktorý sa zaviaže na 24 mesiacov, získa až na 3 mesiace bezplatný prístup
k mobilnej televízii DIGI GO, ktorá je nabitá exkluzívnym športom. Všetci tak budú mať možnosť kedykoľvek a kdekoľvek sledovať
atraktívny futbal vrátane anglickej Premier League, španielskej La Ligy, všetkých zápasov Ligy majstrov UEFA, ako aj svetové
tenisové turnaje ATP a WTA.
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