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Podmínky akce „Bezkonkurenční satelit“ 
 

Při objednání libovolného balíčku z nabídky společnosti DIGI CZ s.r.o. (dále jen „DCZ”) v rámci služby 
Satelitní DIGI TV (dále jen „SAT TV”) a současného sdělení Promokódu (dále jen „Promokód”) z letáku získá 
zákazník: 

• 50% slevu na ZÁKLADNÍ, MAXI a jakýkoliv další doplňkový balíček pro SAT TV,  
• 100% slevu na poplatek za pronájem prvního Technického zařízení (set-top box pro satelitní TV 

nebo CA Modul), 
• standardní instalaci zdarma.  
• Zákazník si může přiobjednat k SAT TV i možnost sledování televizního vysílání přes mobilní 

zařízení prostřednictvím aplikace DIGI2GO (dále jen „MZ”) s 50% slevou, tj. za cenu 50 Kč/měs. 
k ZÁKLADNÍMU nebo MAXI balíčku, kde má navíc první měsíc MZ zdarma. 

Mobilní aplikací DIGI2GO se rozumí doplňkový způsob šíření televizního vysílání prostřednictvím PC, 
tabletu, mobilu a nebo chytrých televizorech značky Samsung roku výroby 2014 a mladší. 

Na využití akce mají nárok pouze noví zákazníci v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb satelitní 
televize DIGI TV se závazkem na 24 měsíců (dále jen „smlouva”). 

Zákazník při vyplňování formuláře na webových stránkách www.novadigitv.cz a nebo při telefonickém 
hovoru s operátorem zákaznické linky DCZ zadá/sdělí Promokód pro uplatnění akce. 

V rámci této akce není možné využít slevu v kombinaci s nabídkou služeb DIGI Internet, ani jiné slevové 
akce DIGI TV. 

Ke sledování služby satelitní DIGI TV je nutný satelitní set-top-box (dále jen „STB SAT”) nebo CA Modul 
(dále jen „CAM”). Maximální počet jsou 2 STB SAT nebo 2 CAM, případně kombinace 1 STB SAT a 1 CAM 
na jednu uzavřenou smlouvu.  

Služby lze využít i v kombinaci satelitního (SAT TV) a internetového (NET TV) televizního vysílání, kde 
maximální počet STB SAT / CAM na jednu smlouvu v jakékoliv kombinaci je 2ks. V případě, že je součástí 
balíčku i MZ, je maximální počet STB SAT / CAM a MZ na jednu smlouvu celkem 4 ks, přičemž platí, že 
maximální počet STB SAT / CAM v jakékoliv kombinaci je 2ks, pokud není v poznámce k balíčku uvedeno 
jinak. Jiná kombinace je možná pouze na základě individuální dohody s DCZ. 

Hodnotu akce nelze uplatnit v penězích. V případě předčasného ukončení smlouvy před uplynutím doby 
trvání akce nenáleží zákazníkovi žádná náhrada za dosud nevyčerpané období. 

Akce je platná do 31. 7. 2019 nebo do odvolání. 

 


