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  Do vášho internetového prehliadača zadajte    www.aktivacia.digislovakia.sk

  Vyplňte požadované údaje    Meno, Priezvisko, Číslo zmluvy v DIGI Slovakia, 

  Kliknite na Pokračovať

  Aktivácia Voyo štart
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  Overiť sa môžete dvomi spôsobmi

  Viac informácií nájdete na ďalších stranách návodu

V prípade, že máte  
u nás zaregistrované telefónne 
číslo bude Vám zaslaný SMS kód

Druhou možnosťou  
je overenie cez e-mail

   V ďalšom kroku Vás systém požiada  
o overenie identifikačných údajov

B.
E-mail

A.
SMS kód
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   V prípade overenia prostredníctvom SMS správy, vám bude na telefónne číslo, 
ktoré máte u nás zaregistrované zaslaný SMS kód

   Do voľného poľa prosím zadajte SMS kód, ktorý vám bol zaslaný

   Kliknite na “Overiť a pokračovať”

Overiť sa môžete 
prostredníctvom SMS 
kódu alebo e-mailu.

  Overenie prostredníctvom SMS kódu
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   V prípade overenia prostredníctvom e-mailu Vám bude na e-mail, 
ktorý u nás máte zaregistrovaný doručený overovací e-mail

   Prejdite prosím do vašej e-mailovej schránky a otvorte doručený 
overovací e-mail

Ak Vám e-mail 
nebol doručený, 
skontrolujte prosím aj 
priečinok reklamnej 
pošty, spamu alebo 
nevyžiadanej pošty. 

  Overenie prostredníctvom e-mailu
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   Otvorte doručený overovací e-mail a kliknite na tlačidlo  
“Overiť a pokračovať”

   Ak Vám e-mail nebol doručený, skontrolujte prosím aj priečinok 
reklamnej pošty, spamu alebo nevyžiadanej pošty

  Overenie prostredníctvom e-mailu
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   Po overení vašich identifikačných údajov vyplňte prosím požadované prihlasovacie 
údaje

   Prihlasovací e-mail do Voyo - zvoľte si prihlasovací e-email, s ktorým sa budete 
prihlasovať do Voyo. 

   Heslo do Voyo - zadajte prosím heslo s ktorým sa budete prihlasovať do Voyo. Heslo 
musí obsahovať jedno veľké písmeno, minimálne 3 malé písmená a jednu číslicu.

   Potvrďte heslo do Voyo - zopakujte heslo, ktoré ste zadali do predchádzajúceho poľa.

   Kliknite na Pokračovať

Prihlasovací e-mail 
a heslo si dobre 
zapamätajte

  Zadanie prihlasovacích údajov
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   V ďalšom kroku sa vám zobrazí “Sumár aktivácie Voyo”

   Nezabudnite odsúhlasiť “Podmienky poskytovania služby…”

   Kliknite na tlačidlo “Dokončiť a aktivovať”

Povinné je 
odkliknúť len 
ten prvý bod

  Dokončenie aktivácie
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   Vaša žiadosť o aktiváciu Voyo štart bola prijatá

   Počkajte prosím na potvrdzujúcu správu, ktorá bude doručená  
do pár minút na Váš kontaktný e-mail 

   Na Váš e-mail Vám budú zaslané prihlasovacie údaje  do služby Voyo

  Potvrdenie o zaevidovaní žiadosti 

Ak Vám e-mail 
nebol doručený, 
skontrolujte prosím aj 
priečinok reklamnej 
pošty, spamu alebo 
nevyžiadanej pošty
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   Na Váš e-mail Vám bude zaslané potvrdenie o aktivácii služby Voyo 
a prihlasovací e-mail s ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie

  Potvrdenie aktivácie služby

Ak Vám e-mail 
nebol doručený, 
skontrolujte prosím aj 
priečinok reklamnej 
pošty, spamu alebo 
nevyžiadanej pošty
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  Voyo môžete sledovať prostredníctvom týchto zariadení

  Aplikácia Voyo

Aplikácie vo vašom 
telefóne/tablete

Podporované Smart TV Webový
prehliadač
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  Spustenie aplikácie cez mobil či tablet

1.

Kliknite na 
“Prihlásiť sa”

2.

Vyberte  
“Prihlásiť sa cez 

operátora”

3.

Zo zoznamu 
vyberte operátora 

DIGI SLOVAKIA

4.

Kliknite na 
“Prihlásiť sa”
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  Spustenie aplikácie cez mobil či tablet

5.

Kliknite na 
“Pokračovať” 

6.

Vyplňte 
prihlasovacie údaje, 

ktoré ste si zvolili 
počas registrácie

7.

Vyberte možnosť 
“Povoliť”

8.

Vychutnajte si 
širokú ponuku 

Voyo
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   V pravom hornom rohu kliknite na “Prihlásenie”

Vo vašom webovom 
prehliadači zadajte 
voyo.markiza.sk

  Spustenie aplikácie cez webový prehliadač
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   Vyberte možnosť “Prihlásiť cez operátora”

  Spustenie aplikácie cez internetový prehliadač
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   Zo zoznamu vyberte možnosť “DIGI SLOVAKIA”  
a potvďte výber kliknutím na “Prihlásiť cez operátora”

  Spustenie aplikácie cez internetový prehliadač
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   Vyplňte požadované údaje - prihlasovací e-mail a heslo.  
Po vyplnení kliknite na “Prihlásiť”

  Spustenie aplikácie cez internetový prehliadač
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   Vyberte možnosť “Povoliť” čím súhlasíte s prepojením účtu Voyo so 
spoločnosťou DIGI Slovakia v súlade s podmienkami používania služby Voyo

  Spustenie aplikácie cez internetový prehliadač



20
   Vychutnajte si širokú ponuku Voyo

  Spustenie aplikácie cez internetový prehliadač
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  Spustenie aplikácie cez aplikáciu v smart TV

   Otvorte aplikáciu Voyo vo vašom Smart TV a kliknite na možnosť “Prihlásiť”
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  Spustenie aplikácie cez aplikáciu v smart TV

   Vyberte možnosť “Prihlásenie cez operátora” a vyberte DIGI Slovakia
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  Spustenie aplikácie cez aplikáciu v smart TV

   Navštívte stránku https://voyo.digislovakia.sk/login

   Zadajte svoje používateľské meno a heslo, ktoré používate na prihlásenie do služby DIGI GO

   V internetovom prehliadači zadajte kód, ktorý sa Vám zobrazí na obrazovke Vášho smart TV

  Máte na výber z dvoch možností prihlásenia

A. 
Zadanie  
kódu ručne



24

  Spustenie aplikácie cez aplikáciu v smart TV

 
   Naskenujte QR kód, ktorý sa zobrazí na obrazovke Vášho TV  
a postupujte podľa pokynov na obrazovke

  Máte na výber z dvoch možností prihlásenia

B. 
Zadanie  
kódu  
naskenovaním
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  Prechod na Voyo plná verzia

1.

V pravej hornej časti 
kliknite na ikonku 

panáčika

2.

Z ponuky vyberte 
možnosť  

“Moje predplatné”

3.

Kliknite na 
možnosť Aktivovať 

predplatné

Aplikácia  
v mobile/tablete

   V prípade, že sa rozhodnete deaktivovať službu Voyo plná verzia a používať opäť službu Voyo štart,  
kontaktujte prosím našu infolinku 0850 211 112
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  Prechod na Voyo plná verzia

1.

V pravej hornej časti kliknite na ikonku panáčika  
a z ponuky vyberte “Moje predplatné”

Internetový 
prehliadač

   V prípade, že sa rozhodnete deaktivovať službu Voyo plná verzia a používať opäť službu Voyo štart,  
kontaktujte prosím našu infolinku 0850 211 112
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  Prechod na Voyo plná verzia

2.

Vyberte možnosť “Aktivovať predplatné”

Internetový 
prehliadač

   V prípade, že sa rozhodnete deaktivovať službu Voyo plná verzia a používať opäť službu Voyo štart,  
kontaktujte prosím našu infolinku 0850 211 112
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Ďakujeme, 
Vaše DIGI

  0850 211 112
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