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DIGI Slovakia si tento rok vo vianočnej kampani pripravila výnimočnú ponuku. Okrem toho najlepšieho 
zo sveta filmov, rozprávok, dokumentov či športových programov spoločnosť v tomto období 
odmeňuje nových aj existujúcich zákazníkov. K novým objednávkam balíka Premium spoločnosť pribalí 
zákazníkom tablety Lenovo.  Verných zákazníkov pri prechode na balík Premium odmení štýlovými fit 
hodinkami. Atraktívna vianočná ponuka platí do konca roka alebo vypredania zásob. 

ŽELÁM SI TABLET ZADARMO

DIGI na záver roka odmeňuje nových zákazníkov s balíkom Premium, ktorí sa v tomto období rozhodnú pre 
služby satelitu, káblovky alebo internetu. Prvých 1 500 nových zákazníkov dostane tablet Lenovo ako darček. 

„Počas aktuálnej kampane máme pripravených 1 500 tabletov Lenovo a 1 500 fit hodiniek. V období, 
kedy radi obdarúvame svojich blízkych, zákazníci tieto darčeky určite privítajú,“ 
vysvetľuje Michal Mažár, riaditeľ marketingu a predaja. 

DIGI nezabúda ani na verných zákazníkov. Pri previazaní na niektorý z prémiových balíčkov satelitu, káblovky 
alebo internetu môžu využiť ponuku fit hodiniek zadarmo. Súčasťou TV balíka Premium je viac ako 100 
televíznych programov, z čoho je viac ako 40 kanálov v HD. V rámci tejto programovej ponuky nechýbajú 
výnimočné kanály ako BBC Earth, Premier Sport či detský obľúbený program ŤUKI TV.

Súčasťou kampane je tiež zákaznícky obľúbený benefit – inštalácia a satelit zadarmo. Pre zákazníkov 
káblovej televízie platí aj naďalej lákavá zľava 50 % na 3 mesiace pri výbere balíka Štandard a 6 mesiacov 
pri voľbe balíka Premium. 

DARČEK PRE VŠETKÝCH

Malý darček si DIGI pripravila aj pre existujúcich zákazníkov balíčka Štandard, ktorým odomkne viacero televíznych 
staníc. Okrem ich obľúbených programov si tak môžu vychutnať ešte viac rozprávok pre najmenších, na svoje si 
však prídu aj fanúšikovia filmov, seriálov a prémiových dokumentov. Aj touto cestou chce DIGI priniesť svojim 
zákazníkom príjemný zážitok z prežitia vianočných sviatkov.

DIGI SLOVAKIA naďalej víta nových zákazníkov, ktorí využijú jej vianočnú kampaň, a želá všetkým tie najkrajšie 
Vianoce v kruhu najbližších a rodiny.

Viac informácií o kampani zákazníci získajú na infolinke 0850 211 112 alebo na webe www.digislovakia.sk.

DIGI Slovakia – vaša satelitná televízia a internet. 
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