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Vánoční dárek DIGI TV pro zákazníky: sport, filmy i program pro dospělé
DIGI TV zároveň v prosinci znovu 
 
 
Český televizní operátor DIGI TV myslí před Vánoci i na své stávající zákazníky. Jako vánoční dárek jim 

na celý měsíc zpřístupní od úterý3

ochutnávku své prémiové nabídky. 

příznivcům, tak milovníkům kvalitních filmů nebo třeba pohádek. Dárek je určen pro 

uživatele DIGI TV, kteří uvedené programy nemají, včetně těch, kteří řešili přechod na DVB

Chytré antény. 

 

Všem zákazníkům DIGI TV se od 3. prosince zpřístupn

DIGI Sport 3 HD a Premier Sport HD, pro příznivce motorsportu Auto Motor Sport, dále filmový kanál Filmbox 

Premium HD, dětská stanice Nick Junior a program

 

Vánoční dárek od DIGI TV ocení především všichni fotbaloví fanoušci. DIGI TV jim na cel

sportovní kanály DIGI Sport 1-3 HD

League. Anglická fotbalová liga se hraje i přes svátky, takže si diváci budou moci například 22. prosince 

vychutnat souboj Tottenhamu s Chelsea, 28. prosince utkání Arsenalu s Chelsea, nebo na Nový rok večer další 

šlágr mezi Arsenalem a Manchesterem United.

 

Německá Bundesliga má sice přes svátky přestávku, ale kompletní 17. kolo soutěže se hraje ještě 

o předvánočním víkendu. Španělská LaLiga zase nabídne ve středu 18. prosince nejsledovanější zápas: slavné 

El Clásico, duel mezi Barcelonou a Realem Madrid. Hned čtyři kola má mezi 

programu italská Serie A. Fotbalový Ježíšek od DIGI TV bude tedy velmi bohatý.

 

Pro filmové fanoušky zpřístupní DIGI TV jako dárek filmový kanál 

slavné hollywoodské filmy s těmi největšími hvězdami krátce po premiéře v kině. Dětské diváky potěší 

Junior zaměřený skladbou pořadů na předškoláky. Pro jejich rodiče a další plnoleté je zase určen kanál pro 

dospělé Eroxxx, který uživatelé televize přes internet mohou sledovat v HD kvalitě. Příznivce motor

potěší možnost sledovat kanál Auto Motor Sport

automobilů a motocyklů, ale též z motorsportu.

 

Celkem tedy DIGI TV jako vánoční dárek zpřístupní pro všechny své stávající zákazníky osm televizních 

kanálů, které tvoří průřez a ochutnávku obsahu, kterou DIGI TV poskytuje ve svých prémiových balíčcích. 

Všechny uvedené programy budou moci sledovat od 
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Vánoční dárek DIGI TV pro zákazníky: sport, filmy i program pro dospělé
znovu vyhlásila tradiční slevovou akci Černý MAXI pátek

Český televizní operátor DIGI TV myslí před Vánoci i na své stávající zákazníky. Jako vánoční dárek jim 

úterý3. prosince až do neděle 5. ledna několik televizních kanálů jako 

ochutnávku své prémiové nabídky. Výběr uvolněných programů udělá radost 

kvalitních filmů nebo třeba pohádek. Dárek je určen pro 

uživatele DIGI TV, kteří uvedené programy nemají, včetně těch, kteří řešili přechod na DVB

. prosince zpřístupní sportovní programy DIGI Sport 1 HD, DIGI Sport 2 HD, 

DIGI Sport 3 HD a Premier Sport HD, pro příznivce motorsportu Auto Motor Sport, dále filmový kanál Filmbox 

Nick Junior a program pro dospělé Eroxxx. 

Vánoční dárek od DIGI TV ocení především všichni fotbaloví fanoušci. DIGI TV jim na cel

3 HD, a především pak Premier Sport HD zaměřený na vysílání Premier 

League. Anglická fotbalová liga se hraje i přes svátky, takže si diváci budou moci například 22. prosince 

vychutnat souboj Tottenhamu s Chelsea, 28. prosince utkání Arsenalu s Chelsea, nebo na Nový rok večer další 

rsenalem a Manchesterem United. 

Německá Bundesliga má sice přes svátky přestávku, ale kompletní 17. kolo soutěže se hraje ještě 

předvánočním víkendu. Španělská LaLiga zase nabídne ve středu 18. prosince nejsledovanější zápas: slavné 

i Barcelonou a Realem Madrid. Hned čtyři kola má mezi 3. prosincem a 5. lednem na 

programu italská Serie A. Fotbalový Ježíšek od DIGI TV bude tedy velmi bohatý. 

Pro filmové fanoušky zpřístupní DIGI TV jako dárek filmový kanál Filmbox Premium HD

slavné hollywoodské filmy s těmi největšími hvězdami krátce po premiéře v kině. Dětské diváky potěší 

zaměřený skladbou pořadů na předškoláky. Pro jejich rodiče a další plnoleté je zase určen kanál pro 

é televize přes internet mohou sledovat v HD kvalitě. Příznivce motor

Auto Motor Sport zaměřený na novinky, testy a zajímavosti ze světa výrobců 

automobilů a motocyklů, ale též z motorsportu. 

ko vánoční dárek zpřístupní pro všechny své stávající zákazníky osm televizních 

kanálů, které tvoří průřez a ochutnávku obsahu, kterou DIGI TV poskytuje ve svých prémiových balíčcích. 

Všechny uvedené programy budou moci sledovat od 3. prosince do 5. ledna též uživatelé Chytré antény a 

 

Vánoční dárek DIGI TV pro zákazníky: sport, filmy i program pro dospělé 
tradiční slevovou akci Černý MAXI pátek 

Český televizní operátor DIGI TV myslí před Vánoci i na své stávající zákazníky. Jako vánoční dárek jim 

. prosince až do neděle 5. ledna několik televizních kanálů jako 

gramů udělá radost jak sportovním 

kvalitních filmů nebo třeba pohádek. Dárek je určen pro úplně všechny 

uživatele DIGI TV, kteří uvedené programy nemají, včetně těch, kteří řešili přechod na DVB-T2 pořízením 

sportovní programy DIGI Sport 1 HD, DIGI Sport 2 HD, 

DIGI Sport 3 HD a Premier Sport HD, pro příznivce motorsportu Auto Motor Sport, dále filmový kanál Filmbox 

Vánoční dárek od DIGI TV ocení především všichni fotbaloví fanoušci. DIGI TV jim na celý měsíc zpřístupní své 

zaměřený na vysílání Premier 

League. Anglická fotbalová liga se hraje i přes svátky, takže si diváci budou moci například 22. prosince 

vychutnat souboj Tottenhamu s Chelsea, 28. prosince utkání Arsenalu s Chelsea, nebo na Nový rok večer další 

Německá Bundesliga má sice přes svátky přestávku, ale kompletní 17. kolo soutěže se hraje ještě 

předvánočním víkendu. Španělská LaLiga zase nabídne ve středu 18. prosince nejsledovanější zápas: slavné 

. prosincem a 5. lednem na 

Filmbox Premium HD, na němž jsou vysílány 

slavné hollywoodské filmy s těmi největšími hvězdami krátce po premiéře v kině. Dětské diváky potěší Nick 

zaměřený skladbou pořadů na předškoláky. Pro jejich rodiče a další plnoleté je zase určen kanál pro 

é televize přes internet mohou sledovat v HD kvalitě. Příznivce motorismu určitě 

testy a zajímavosti ze světa výrobců 

ko vánoční dárek zpřístupní pro všechny své stávající zákazníky osm televizních 

kanálů, které tvoří průřez a ochutnávku obsahu, kterou DIGI TV poskytuje ve svých prémiových balíčcích. 

též uživatelé Chytré antény a 



samozřejmě také předplatitelé těch programových balíčků DIGI TV, které uvedené kanály neobsahují. Dárek je 

určen jak pro uživatele satelitní DIGI TV, tak televize přes internet.

 

Černý MAXI pátek zákazníkům ušetří až 

 

Již podruhé v tomto roce spouští DIGI TV 

pátek třináctého každý, kdo si v termínu 

programovou nabídku DIGI TV po

Zákazníci televize přes internet tak při jeho pořízení ušetří 250 Kč měsíčně a za dvouletý úvazek plných šest 

tisíc.Stejná cena balíčku platí i pro satelitní DIGI TV. 

slevovými akcemi, se týká všech nových zákazníků DIGI TV i těch stávajících, kteří dosud MAXI balíček nemají.

 

MAXI balíček za akční cenu 599 Kč měsíčně, který obsahuje až 109 televizních stanic všech žánrů, z

67 v HD kvalitě, si mohou zájemci objednat 

 

 

O DIGI CZ 

Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR 

obchodní značkou DIGI TV. V jejich programové nabídce j

dokumentárních kanálů také atraktivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 

nově na stanici Premier Sport HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou 

Bundesligu, italskou Sérii A, španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle 

nezávislého hodnocení Cnews.cz nejlepší televizí

pevného internetového připojení DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. 

Společnost na českém trhu působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká inve

LAMA ENERGY GROUP, která rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a 

všechny daně, včetně daně z příjmu, jsou odváděny v ČR.

 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí LAMA ENERGY GROUP (
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samozřejmě také předplatitelé těch programových balíčků DIGI TV, které uvedené kanály neobsahují. Dárek je 

určen jak pro uživatele satelitní DIGI TV, tak televize přes internet. 

Černý MAXI pátek zákazníkům ušetří až 6000 Kč 

DIGI TV oblíbenou slevovou akci Černý MAXI pátek

termínu od 1. do 20. prosince objedná MAXI balíček

programovou nabídku DIGI TV po celou dobu dvouletého úvazku za bezkonkurenčních 599 Kč

ákazníci televize přes internet tak při jeho pořízení ušetří 250 Kč měsíčně a za dvouletý úvazek plných šest 

tisíc.Stejná cena balíčku platí i pro satelitní DIGI TV. Nabídka, kterounelze kombinovats

se týká všech nových zákazníků DIGI TV i těch stávajících, kteří dosud MAXI balíček nemají.

MAXI balíček za akční cenu 599 Kč měsíčně, který obsahuje až 109 televizních stanic všech žánrů, z

HD kvalitě, si mohou zájemci objednat na zákaznické lince 533 427 533. 

Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR služby satelitní televize a televize přes internet pod 

V jejich programové nabídce je kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

vní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 

HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou 

Bundesligu, italskou Sérii A, španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle 

nezávislého hodnocení Cnews.cz nejlepší televizí přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem 

pevného internetového připojení DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. 

Společnost na českém trhu působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká inve

LAMA ENERGY GROUP, která rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a 

příjmu, jsou odváděny v ČR. 

: Mgr. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí LAMA ENERGY GROUP (cirtek@lamagroup.cz

 

samozřejmě také předplatitelé těch programových balíčků DIGI TV, které uvedené kanály neobsahují. Dárek je 

slevovou akci Černý MAXI pátek.Díky magickému datu 

objedná MAXI balíček, získá kompletní 

úvazku za bezkonkurenčních 599 Kč měsíčně. 

ákazníci televize přes internet tak při jeho pořízení ušetří 250 Kč měsíčně a za dvouletý úvazek plných šest 

kombinovats dalšími probíhajícími 

se týká všech nových zákazníků DIGI TV i těch stávajících, kteří dosud MAXI balíček nemají. 

MAXI balíček za akční cenu 599 Kč měsíčně, který obsahuje až 109 televizních stanic všech žánrů, z nichž je 

žby satelitní televize a televize přes internet pod 

kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

vní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD, 3 HD a 

HD. Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou 

Bundesligu, italskou Sérii A, španělskou LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle 

přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem 

pevného internetového připojení DIGI internet a pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. 

Společnost na českém trhu působí od roku 2006. V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina 

LAMA ENERGY GROUP, která rozvíjí a rozšiřuje nabídku jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a 

cirtek@lamagroup.cz) 


