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DIGI SLOVAKIA si so štartom svetových futbalových líg pripravila pre svojich zákazníkov zaujímavú 
jesennú kampaň. Na štyroch kanáloch DIGI SPORT a novom programe PREMIER SPORT čaká na divákov 
to najlepšie zo svetového futbalu. Zákazníci si môžu vychutnať až 11 športových HD kanálov a k  tomu 
54 rodinných programov už v základnom balíku za stále nezmenených 9,60 € mesačne. Jesennú kampaň 
DIGI spúšťa od 15. augusta 2019.

PREMIER LEAGUE NA ĎALŠIE TRI SEZÓNY

DIGI zákazníci môžu aj naďalej sledovať zápasy najprestížnejšej futbalovej ligy – Premier League. Tá pokračuje 
na novom programe PREMIER SPORT, ktorý nahradil DIGI SPORT 4. Pravý futbalový fanúšik ocení aj navýšenie 
počtu vysielaných zápasov z najvyššej anglickej súťaže. Divákov čaká 232 zápasov Premier League každú 
sezónu a k tomu zaujímavé duely zo škótskej Premiership a anglickej Championship.

„Zákazníci DIGI môžu sledovať obľúbenú Premier League aj ďalšie 3 sezóny na novom programe 
PREMIER SPORT. Spolu s ostatnými ligami na kanáloch DIGI SPORT ponúkame najlepší svetový futbal, 
ktorý je navyše dostupný už v základnom balíku.“ vyjadril sa Michal Mažár, riaditeľ marketingu a predaja 
spoločnosti DIGI SLOVAKIA.  

NAJLEPŠÍ SVETOVÝ FUTBAL A TENIS 

Veľká futbalová rodina zostáva kompletná. Na kanáloch DIGI SPORT si užijete taliansku Serie A, nemeckú 
Bundesligu a španielsku La Ligu. Až do roku 2021 diváci môžu sledovať zápasy El Clásico a byť tak svedkami 
ďalších bitiek o majstrovskú trofej. V ponuke DIGI budú okrem atraktívneho futbalu aj svetové tenisové turnaje.

INŠTALÁCIA A SATELIT ZDARMA

Spoločnosť aj naďalej ponúka zákazníkom obľúbené benefity. Pri využití kampane majú inštaláciu služby aj satelit 
zadarmo a zákazníkov káblovej televízie poteší 50% zľava na 3 až 6 mesiacov. K dispozícií sú aj výhodné cenové 
balíčky Internet + TV.

BALÍČEK EXTRA HU+ ZA 1€ MESAČNE 

Maďarsky hovoriaci diváci majú možnosť využiť ponuku balíčka EXTRA HU+. V ponuke satelitnej televízie môžu 
sledovať až 36 maďarských programov iba za 1€ mesačne na prvých 12 mesiacov. Akciová ponuka platí pre 
prvých 1000 zákazníkov pri využití jesennej kampane.

DIGI SLOVAKIA víta nových zákazníkov, ktorí využijú jej jesennú kampaň.

Viac informácií o kampani sa dozviete na linku: https://www.digislovakia.sk/digi-prinasa-najlepsi-svetovy-futbal/
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