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Pravidla akce „Vyzkoušejte DIGI TV ve Vaší 
chytré televizi SAMSUNG.“ 
 

Poskytovatelem služby DIGI TV je společnost DIGI CZ s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, 
IČ: 046 68 529 (dále jen „DCZ“). Bližší informace o službě DIGI TV přes internet (dále také „služba“) a technickou 
specifikaci služby naleznete na webových stránkách www.novadigitv.cz. Upozorňujeme, že při využívaní služby 
dochází ke stahování většího množství dat. Za datové připojení uživatele ani objem stahovaných dat nenese DCZ 
žádnou odpovědnost. 

• Na jedno telefonní číslo nebo jednu televizi SAMSUNG lze využít DIGI TV na zkoušku (dále také „demo“) 
jenom jednou.  

• DCZ nenese odpovědnost za opětovné bezúspěšné vyžádání párovacího kódu.  
• V případě porušení této podmínky nebude demo zpřístupněno nebo bude přístupu okamžitě zamezeno. 
• DIGI TV na zkoušku je přístupná pouze na území České republiky.  
• DCZ neodpovídá za funkčnost aplikace DIGI TV a nenese žádné náklady spojené s její instalací či využitím.  

 
• Na poskytnutí DIGI TV na zkoušku není právní nárok, DCZ si vyhrazuje právo předčasně ukončit nebo omezit 

poskytování dema a v případě vyčerpání dostupných kapacit demo dočasně neposkytnout. 
• Po aktivaci dema nelze přístup převést na jiné zařízení. 

Uživatel není oprávněn využít obsah vysílání pro komerční účely ani šířit vysílání či zabezpečit jeho přenos 
prostřednictvím sítí elektronických komunikací. Vysílání dochází ke sdělování autorských děl, jejichž ochrana 
a využití jsou regulovány zákony ČR. 

DCZ je oprávněna do jednoho měsíce po skončení zkušebního období kontaktovat uživatele prostřednictvím 
zadaného telefonního čísla za účelem zjištění zájmu o další využití služby DIGI TV a za účelem zvyšování kvality 
služby. Po uplynutí tohoto období je DCZ oprávněna uchovat telefonní číslo pouze za účelem znemožnění 
opětovného využití dema. Ke stejnému účelu zaznamenává a uchovává DCZ MAC adresu televize SAMSUNG. 
Bez souhlasu uživatele nepřiřazuje DCZ k těmto údajům žádné osobní údaje uživatele.  

Informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů DCZ jsou dostupné na webové stránce 
https://cz.digi.tv/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/, případně prostřednictvím kontaktních údajů DCZ. 

 


