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PREMIER LEAGUE POKRAČUJE 
NA NOVOM PROGRAME PREMIER SPORT

Bratislava, 5. august 2019

Zákazníci DIGI SLOVAKIA môžu sledovať zápasy najprestížnejšej futbalovej ligy aj naďalej. Obľúbená 
Premier League pokračuje na novom programe PREMIER SPORT.

NOVÝ PROGRAM PREMIER SPORT

JE TO POTVRDENÉ! Premier League na ďalšie 3 sezóny zostáva v základnej televíznej ponuke DIGI SLOVAKIA.
Už 9. augusta o 9-tej hodine večer odštartuje maratón priamych prenosov, magazínov i štúdii na novom 
televíznom programe PREMIER SPORT, ktorý nahradí v rámci programovej pozície DIGI Sport 4. 
Prvý priamy prenos bude z otváracieho zápasu novej sezóny medzi Liverpool FC a Norwich City.

„Sme veľmi radi, že naši zákazníci môžu sledovať obľúbenú Premier League aj ďalšie 3 sezóny na novom 
programe PREMIER SPORT. Tá spolu so španielskou, talianskou a nemeckou ligou vytvára výbornú 
športovú ponuku, ktorá je dostupná už v základnom televíznom balíku. “,  vyjadril sa Michal Mažár, riaditeľ 
marketingu a predaja spoločnosti DIGI SLOVAKIA.

TISÍCKY HODÍN FUTBALOVEJ ZÁBAVY

Súčasťou nového programu PREMIER SPORT budú aj ďalšie dve ostrovné súťaže - anglická Championship  
a škótska Premiership. Celkovo na novom programe čakajú divákov tisícky hodín skvelej futbalovej zábavy.

232 ZÁPASOV PREMIER LEAGUE KAŽDÚ SEZÓNU

Pozitívne je aj zvýšenie počtu vysielaných zápasov z najvyššej anglickej súťaže. Kým v predchádzajúcej sezóne 
bolo maximum stanovené na 200 priamych prenosov, v každom z nasledujúcich troch ročníkov bude možné 
odvysielať o 32 zápasov naviac. 
Za tri sezóny je to teda takmer stovka fantastických futbalových stretnutí navyše.

NABITÝ FUTBALOVÝ PROGRAM 

Premier League štartuje nový ročník dávkou veľkých šlágrov, ktoré nemôžu vo vysielaní PREMIER SPORT chýbať:

11.08.2019 17:00 Manchester United – Chelsea
17.08.2019 18:00 Manchester City – Tottenham
24.08.2019 18:00 Liverpool – Arsenal

LETNÁ ZĽAVA POKRAČUJE DO 14. AUGUSTA

DIGI SLOVAKIA v aktuálnej kampani ponúka všetkým zákazníkom zaujímavé zľavy. Noví zákazníci pri využití 
kampane LETO 2019 - SATELIT získajú počas prvých 6 mesiacov zľavu z poplatku za základný balík  Štandard 
a Premium. Celkovo sa zákazníci DIGI môžu tešiť na 11 HD športových programov už v základnom balíku. 

Viac informácií o ponuke nájdete na: https://www.digislovakia.sk/leto2019
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