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Podmínky balíčku Chytrá anténa (TV přes 
internet) 
 

• Cena programového balíčku Chytrá anténa: 100 Kč měsíčně, platí pouze pro nové 

zákazníky a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. 

• Pro přijímání služeb DIGI TV přes Internet v nejvyšší možné kvalitě doporučujeme 

minimální rychlost připojení k internetu 6 Mbps. 

• Instalace balíčku je zdarma. 

• TV službu s balíčkem Chytrá anténa lze sledovat až na 4 zařízeních (TV, PC, tablet, 

mobil). 

• Ke sledování programů Chytré antény na TV si můžete pronajmout set-top box Arris 

VIP za 89 Kč/měsíčně. Pro chytré televizory značky Samsung (od roku výroby 2014) 

a zařízení Apple TV set-top box nepotřebujete, aplikace je ke stažení zdarma. 

• V případě využívání služeb na našem set-top-boxu je poplatek za doručení  

dle aktuálního ceníku kurýrní služby. 

• Aplikace pro sledování programů v mobilních zařízeních jsou k dispozici zdarma.  

• K balíčku Chytrá anténa lze přikoupit službu HBO GO PLUS za příplatek 129 Kč. 

• TV službu s balíčkem Chytrá anténa nelze kombinovat s jinými slevami a rozšiřovat 

o doplňkové balíčky (s výjimkou HBO GO PLUS). 

• Navíc po dobu prvních 6 měsíců Vám zpřístupníme i sportovní stanici Digi  

Sport 2 HD. 

• Podrobné podmínky a ceny se řídí platnými všeobecnými obchodními podmínkami, 

zvláštními podmínkami a platným ceníkem, které jsou k dispozici na webových 

stránkách https://novadigitv.cz/podpora/tv-pres-internet/dokumenty/cenik-a-

obchodni-podminky/, změna programové nabídky a počtu kanálů je vyhrazena. 

 

 

https://novadigitv.cz/podpora/tv-pres-internet/dokumenty/cenik-a-obchodni-podminky/
https://novadigitv.cz/podpora/tv-pres-internet/dokumenty/cenik-a-obchodni-podminky/


 

 www.novadigitv.cz DIGI CZ s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČ: 046 68 529, DIČ: CZ 046 68 529, Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 261099 
Poštovní adresa: DIGI CZ s.r.o., P.O. Box 34, 639 34 Brno 
 

 
Podmínky balíčku Chytrá anténa (TV přes satelit) 
 

• Cena programového balíčku Chytrá anténa: 100 Kč měsíčně, platí pouze pro nové 

zákazníky a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. 

• Ke sledování programů Chytré antény na TV přes satelit je nutné zařízení,  

které si můžete pronajmout a to za 69 Kč/měsíčně set-top box nebo  

za 49 Kč/měsíčně CA modul. 

• Nelze objednat bez zařízení, maximální počet jsou dvě zařízení na jednu smlouvu. 

• TV službu s balíčkem Chytrá anténa nelze kombinovat s jinými slevami a rozšiřovat 

o doplňkové balíčky (s výjimkou HBO GO PLUS). 

• Navíc po dobu prvních 6 měsíců Vám zpřístupníme i sportovní stanici Digi  

Sport 2 HD. 

• Podrobné podmínky a ceny se řídí platnými všeobecnými obchodními podmínkami, 

zvláštními podmínkami a platným ceníkem a jsou k dispozici na webových 

stránkách https://novadigitv.cz/podpora/satelitni-tv/dokumenty/cenik-a-

obchodni-podminky/, změna programové nabídky a počtu kanálů je vyhrazena. 
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