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DIGI TV přidává stanici Prima Krimi i do satelitního vysílání 
 

Společnost DIGI CZ po internetové televizi DIGI TV zařadila stanici Prima Krimi HD i do satelitního vysílání.  

Stejně jako u televize přes internet je nyní oblíbený detektivní kanál k dispozici všem divákům už 

v ZÁKLADNÍM a samozřejmě i MAXI programovém balíčku.    

 

„Kanál Prima Krimi jsme na začátku dubna zpřístupnili všem našim zákazníkům využívajícím televizi přes internet. 

Nyní, od 26. dubna, je stanice, která vysílá oblíbené detektivky, přístupná i na satelitní DIGI TV, a to v HD rozlišení, 

stejně jako všechny ostatní stanice z rodiny FTV Prima,“ říká Vladimír Rusnák, výkonný ředitel společnosti DIGI 

CZ. 

 

Prima Krimi je už šestým kanálem FTV Prima dostupným na DIGI TV. Všechny, tedy i Prima HD, Prima MAX HD, 

Prima ZOOM HD, Prima Love HD a Prima COOL HD, nabízí DIGI TV jak na satelitu, tak přes internet již 

v ZÁKLADNÍM programovém balíčku.  

 

Zákazníkům satelitní DIGI TV, kteří mají set-top box Kaon, se nový kanál objeví automaticky na pozici 51. Pokud 

tomu tak nebude, je potřeba set-top box restartovat. Uživatelé satelitní DIGI TV s CA Modulem si mohou kanál 

Prima Krimi HD naladit prostřednictvím následujících parametrů: 

 

Prima Krimi HD 12643 3/4, Vertical, 26660, 8PSK 

 

Přesný návod, jak naladit nový kanál, diváci najdou v manuálech svých TV přijímačů. Kompletní seznam 

technických parametrů satelitní DIGI TV je k dispozici na www.novadigitv.cz/parametry. 

 

 

O DIGI CZ 

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

obchodní značkou DIGI TV. V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD a 3 HD. 

Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, španělskou La Ligu 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 investiční skupina 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 (cirtek@lamagroup.cz) 
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