
AKO SI AKTIVOVAŤ SLUŽBU DIGI GO 

 

1. Po príchode na web www.digigo.sk sa treba zaregistrovať. Klikni na “Prihlásenie/Registrácia“ 

v pravom hornom rohu. 

 

 

 

http://www.digigo.sk/


2. Potom klikni na “Registrovať nového užívateľa“. Ak už ste registrovaný, stačí sa prihlásiť 

zadaním užívateľského mena a hesla. 

 

 

3. V ďalšom kroku si vyber jednu z možností, “Som zákazník Digi Slovakia“ (v prípade, že už 

využívaš niektorú zo služieb Digi Slovakia, ako satelitná televízia, káblovka alebo internet) 

alebo “Nie som zákazník Digi Slovakia“. 

 

4. Ak si vybral “Nie som zákazník Digi Slovakia“ zobrazí sa nasledovný formulár. Po vyplnení 

všetkých údajov klikni na “Registrácia“. 

 



 

5. Ak si vybral “Som zákazník Digi Slovakia“ zobrazí sa tento formulár. Po vyplnení údajov klikni 

na “Registrácia“. 

 

 

6. V ďalšom kroku zadaj registračný kód, ktorý si dostal v SMS správe a vytvor si heslo podľa 

inštrukcií. 

 

 

7. Tvoje registračné údaje sú uvedené v ďalšom okne. Zároveň vám príde aj email s týmito 

údajmi. 



 

 

8. Registrácia bola dokončená, teraz znovu klikni na “Prihlásenie/Registrácia“ v pravom hornom 

rohu a prihlás sa užívateľským menom a heslom vytvoreným pri registrácii, viď kroky 1 a 2. 

 

9. Teraz si prihlásený do zákazníckej zóny. Keďže ešte nemáš predplatený žiaden balík DIGI GO, 

klikni na ikonu “Objednaj si DIGI GO alebo využi kupón“. 

 

 

10. Vyber si jeden z balíčkov a klikni “Objednať“. 



 

 

11. V ďalšom kroku potvrdíš nákup kliknutím tlačidla “Zaplatiť“. 

 

 

12. Vyplň platobné údaje. 



 

 

13. Teraz máš aktivovanú službu DIGI GO na zvolené obdobie. Kedykoľvek klikneš na svoje meno 

v pravom hornom rohu vrátiš sa do zákazníckej zóny, kde teraz vždy nájdeš informáciu o tom 

koľko predplatených dní služby DIGI GO ti ešte zostáva. 



 

 

14. Teraz si ešte treba stiahnuť samotnú aplikáciu. V sekcii o službe nájdeš odkazy na aplikáciu v 

Google Play Store a Apple App Store. 

 

 



15. Po stiahnutí aplikácie do tvojho mobilu alebo tabletu sa musíš ešte prihlásiť do samotnej 

aplikácie užívateľským menom a heslom vytvoreným pri registrácii na www.digigo.sk.  

               Hotovo, môžeš začať využívať DIGI GO kdekoľvek a kedykoľvek. 

 

http://www.digigo.sk/

