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ŤUKI LETÍ DO DIGI - DIGI SLOVAKIA PRINÁŠA
NAJKRAJŠIE ROZPRÁVKOVÉ LETO PRE NAJMENŠÍCH
Spoločnosť DIGI SLOVAKIA si dlhodobo udržiava výhodné ceny svojich služieb a navyše k nim pravidelne ponúka kampaňové
benefity pre nových aj verných zákazníkov. Novú letnú kampaň uvádza na trh na Deň detí 1. júna 2018.
„Som nesmierne rád, že práve takto symbolicky na medzinárodný deň detí, rozširujeme našu ponuku kanálov o žiadaný slovenský
detský kanál ŤUKI TV, ktorý pravidelne dosahuje vysokú sledovanosť. Špeciálne vďaka domácej tvorbe a obľúbeným reláciám ako
Pesničkový neposlušník s Mirom Jarošom, či animovanému seriálu Ťukiho dobrodružstvá“, vyjadril sa Roman Vavrík, riaditeľ
marketingu a predaja spoločnosti DIGI SLOVAKIA.
NOVINKA: Do DIGI SLOVAKIA priletí nový slovenský detský kanál ŤUKI TV v HD kvalite
Obľúbený detský kanál ŤUKI TV bude počas 2 letných mesiacov dostupný pre všetkých zákazníkov DIGI SLOVAKIA už
v základnom balíku „Štandard“. Doposiaľ ho mohli exkluzívne sledovať iba zákazníci Magio televízie od spoločnosti Slovak
Telekomu. Od 1.júna symbolicky práve na MDD, bude tento slovenský detský kanál zaradený do ponuky základných balíkov
na DIGI satelite i káblovke a to v HD kvalite.
Všetky deti budú môcť počas leta sledovať množstvo nových aj tradičných rozprávok. Zažijú dobrodružstvá s Krtkom,
s ovečkou Shaun aj so staviteľom Bobom. V bohatej ponuke nechýba Macko Uško, Rozprávky z machu a papradia a svetom
cirkusu vás prevedie Marvin, stepujúci koník. Okrem nich sa môžu tešiť na obľúbeného Neposlušníka s Mirom Jarošom a jeho
malými kamarátmi. Tí najmenší zas môžu spoznať najzvedavejšieho kohútika, ktorý sa rozhodol preskúmať svet, v novom
seriáli Ťukiho dobrodružstvá. Výrazné miesto v programovej štruktúre ŤUKI TV majú aj časom preverené rozprávky obľúbené
nielen u detí, ale dokonca aj ich rodičov ako Máša a medveď, No počkaj, zajac!, či legendárny seriál Fix & Foxi.
Dobrodružná cesta začína – 11 detských kanálov pre všetkých
Od 1. júna na MDD počas dvoch letných mesiacov získajú všetci zákazníci so základným balíkom „Štandard“ na satelite i
káblovke 11 detských kanálov. Vďaka tomu si naši najmladší diváci môžu vychutnať množstvo krásnych rozprávok
a dobrodružstiev spolu so svojimi obľúbenými hrdinami.
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Ťuki TV
Cartoon Network
CS Mini
Disney Channel
Disney Junior
Duck TV
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JimJam
Minimax
Megamax
Nickelodeon
Nick Junior

Nový HDD set-top box za zvýhodnenú cenu
Okrem programových vylepšení prinášame zákazníkom v letnej kampani aj cenovo dostupnejšiu novinku v podobe nového
set-top-box-u s HDD. Zákazníci si tak budú môcť vybrať okrem štandardného STB, alebo CA modulu aj nový PVR STB a
s funkciou „zastav, pretoč, spusti znova“ a 500GB úložným priestorom na nahrávanie ich obľúbených filmov či rozprávok.
Na 3 mesiace viac za menej a káblovka s internetom za polovicu
Noví aj verní zákazníci satelitnej televízie DIGI získajú rozšírený balík programov Maxi so 106 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 €.
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