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Podmínky pro získání dárku DIGISPORT  
 

• Při objednání libovolného balíčku z naší nabídky DIGI TV přes internet nebo satelitní DIGI TV 
získá zákazník na 6 měsíců kompletní nabídku stanic DIGI Sport HD zdarma (dále „balíček 
DIGISPORT“). 

• Balíček DIGISPORT obsahuje stanice DIGI Sport 1 HD, DIGI Sport 2 HD DIGI Sport 3 HD, DIGI Sport 
4 HD. 

• Pro službu DIGI TV přes internet nebo pro satelitní DIGI TV s mobilní službou DIGI2GO jsou navíc 
součástí balíčku DIGISPORT další 4 stanice: DIGI Sport 6 HD, DIGI Sport 7 HD, DIGI Sport 8 HD, 
DIGI Sport 9 HD. 

• Po uplynutí 6 měsíců budou programy z balíčku DIGISPORT vypnuty, zákazník si poté může 
pořídit sportovní programy v rámci standardní nabídky. 

• Zákazník za balíček DIGISPORT nic neplatí, platí pouze standardní odměnu za poskytnuté služby 
či pronájem zařízení v souladu s platným Ceníkem. 

• Na dárek mají nárok pouze noví zákazníci při uzavření smlouvy se závazkem na 24 měsíců. 
• Dárek DIGISPORT lze kombinovat se slevou 149 Kč na DIGI TV s DIGI Internetem. 
• Dárek DIGISPORT nelze kombinovat s jinými dárky v rámci Vánoční akce DIGI TV. 
• Hodnotu akce nelze uplatnit v penězích. V případě předčasného ukončení smlouvy o 

poskytování služeb před uplynutím doby trvání akce nenáleží zákazníkovi žádná náhrada za 
dosud nevyčerpané období. 

• Akce je platná do 31. 12. 2018 nebo do odvolání. 
• Nabídka platí pouze pro nové zákazníky. Za nového zákazníka se považuje takový zákazník, který 

v posledních 3 měsících předcházejících registraci neměl aktivní smlouvu s DIGI. 

 
 

Podmínky pro získání dárku TV zima zdarma  
 

• Při objednání libovolného programového balíčku z naší nabídky DIGI TV přes internet nebo 
satelitní DIGI TV získá zákazník na první 3 měsíce kompletní nabídku programů zdarma. 

• Pronájem zařízení (set-top-boxu nebo CA Modulu) je během prvních tří měsíců také zcela 
zdarma (v případě, že pronájem set-top-boxu či CA Modulu byl součástí sjednané smlouvy o 
poskytování služeb). 

• Od 4. měsíce platí zákazník cenu podle objednaného programového balíčku a pronajatého 
zařízení. 

• Ostatní ceny se řídí platným Ceníkem. 
• Na dárek mají nárok pouze noví zákazníci při uzavření smlouvy se závazkem na 24 měsíců. 
• Dárek TV zima zdarma a sleva 149 Kč na DIGI TV s DIGI Internetem se nekombinují. 
• Dárek TV zima zdarma nelze kombinovat s jinými dárky v rámci Vánoční akce DIGI TV. 
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• Hodnotu akce nelze uplatnit v penězích. V případě předčasného ukončení smlouvy o 
poskytování služeb před uplynutím doby trvání akce nenáleží zákazníkovi žádná náhrada za 
dosud nevyčerpané období. 

• Akce je platná do 31. 12. 2018 nebo do odvolání. 
• Nabídka platí pouze pro nové zákazníky. Za nového zákazníka se považuje takový zákazník, který 

v posledních 3 měsících předcházejících registraci neměl aktivní smlouvu s DIGI. 
 

 
 

Podmínky pro získání dárku tablet Lenovo 
 

• V rámci vánoční akce tablet k DIGI TV (dále jen „Akce“) nabízí společnost DIGI CZ s.r.o. (dále jen 
„DCZ“) novým zákazníkům tablet Lenovo TB-X103F (dále jen „Tablet“) v hodnotě 3.500,- Kč 
s DPH za symbolickou cenu 99,- Kč s DPH; 

• Akci lze využít pouze v případě uzavření smlouvy o poskytování služeb digitální televize DIGI TV 
s vázaností na 24 měsíců. V případě, že zákazník nedodrží dobu vázanosti 24 měsíců, má DCZ 
nárok na doplacení hodnoty Tabletu v plné výši, tj. zákazník bude mít v případě nedodržení 
vázanosti smlouvy o poskytování služeb povinnost dodatečně uhradit DCZ částku 3.401,- Kč 
s DPH; 

• Akce se nevztahuje ke smlouvě o poskytování služeb na balíčky START a SPORT PLUS a nelze ji 
využít ani v případě příjmu služby DIGI TV výhradně prostřednictvím satelitu (SAT TV); 

• Tablet se poskytuje již s nainstalovanou aplikací DIGI2GO umožňující příjem služby DIGI TV; 
• Není-li domluveno jinak, nelze Akci kombinovat s jinou kampaní či slevou; 
• O Tablet je nový zákazník oprávněn požádat v rámci telefonické registrace na službu DIGI TV. 

V případě zájmu je se zákazníkem sjednána smlouva o poskytování služeb DIGI TV. DCZ se 
zavazuje uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na Tablet do 30 dnů ode dne aktivace služby DIGI 
TV. V případě, že z jakékoliv důvodu nedojde k aktivaci služby DIGI TV, nebo pokud zákazník od 
uzavřené smlouvy o poskytování služeb odstoupí v zákonné lhůtě, je DCZ oprávněna od závazku 
odstoupit a kupní smlouvu na Tablet neuzavřít; 

• Zákazník se zavazuje uhradit poplatek za doručení Tabletu kurýrem ve výši 200,- Kč; 
• Zákazník se může účastnit Akce pouze jednou, i v případě, že uzavírá více smluv o poskytování 

služeb DIGI TV; 
• Podmínkou účasti v Akci je, že zákazník nemá vůči DCZ ke dni registrace služby DIGI TV žádné 

závazky po splatnosti; 
• Akce platí od 1. 10. 2018 pro prvních 1000 nových zákazníků nebo do odvolání ze strany DCZ; 
• Na účast v Akci není právní nárok. 
• Nabídka platí pouze pro nové zákazníky. Za nového zákazníka se považuje takový zákazník, který 

v posledních 3 měsících předcházejících registraci neměl aktivní smlouvu s DIGI. 

 

 


