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Souhrnné podmínky akce Zima s DIGI 2019 
 

Podmínky pro získání dárku Sport na půl roku zdarma  

Objednejte si internetovou nebo satelitní DIGI TV (kterýkoliv TV balíček z naší nabídky) a my vám 
ZDARMA na 6 měsíců přidáme naší kompletní nabídku sportovních programů. 
 
Baliček Sport bude mít zákazník k dispozici prvních 6 měsíců smlouvy ZDARMA.  
Po uplynutí 6 měsíců budou programy z balíčku DIGISPORT vypnuty, zákazník si poté může pořídit 
sportovní programy v rámci standardní nabídky. 
Zákazník od počátku smlouvy platí pouze cenu podle objednaného programového balíčku a 
pronajatého zařízení. 
Ostatní ceny se řídí aktuálním Ceníkem vydaným k 1. 8. 2019. 
Na dárek mají nárok pouze noví zákazníci při uzavření smlouvy se závazkem na 24 měsíců. 
Dárek se nevztahuje na balíček Start a Chytrá anténa. 
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. 
Akce je platná do 31. 12. 2019 nebo do odvolání. 

 

Podmínky pro získání dárku HBO na půl roku  

Objednejte si internetovou nebo satelitní DIGI TV (kterýkoliv TV balíček z naší nabídky) a my vám 
ZDARMA na 6 měsíců přidáme naší kompletní nabídku HBO programů. 
 
Baliček HBO bude mít zákazník k dispozici prvních 6 měsíců smlouvy ZDARMA.  
Po uplynutí 6 měsíců budou programy z balíčku HBO vypnuty, zákazník si je poté může pořídit v rámci 
standardní nabídky. 
Zákazník od počátku smlouvy platí pouze cenu podle objednaného programového balíčku a 
pronajatého zařízení. 
Ostatní ceny se řídí aktuálním Ceníkem vydaným k 1. 8. 2019. 
Na dárek mají nárok pouze noví zákazníci při uzavření smlouvy se závazkem na 24 měsíců. 
Dárek se nevztahuje na balíček Start a Chytrá anténa. 
 
Dárek HBO lze kombinovat se slevou 149 Kč na DIGI TV s DIGI Internetem. 
Dárek HBO nelze kombinovat s jinými dárky v rámci Vánoční akce DIGI TV. 
Akce je platná do 31. 12. 2019 nebo do odvolání. 
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Podmínky pro získání dárku Kompletní nabídka na 3 měsíce zdarma  
Objednejte si internetovou nebo satelitní DIGI TV (kterýkoliv TV balíček z naší nabídky) a my vám 
ZDARMA na 3 měsíce přidáme naši kompletní nabídku stanic. 
 
TV zima zdarma obsahuje kompletní nabídku více jak 100 TV programů na 3 měsíce zdarma. Včetně 
set-top boxu.  
 
Při objednání libovolného programového balíčku z naší nabídky 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. 
Od 4. měsíce platí zákazník cenu podle objednaného programového balíčku a pronajatého zařízení. 
Ostatní ceny se řídí aktuálním Ceníkem vydaným k 1. 8. 2019. 
Na dárek mají nárok pouze noví zákazníci při uzavření smlouvy se závazkem na 24 měsíců. 
Dárek se nevztahuje na balíček Start a Chytrá anténa. 
Dárek Kompletní nabídka a sleva 149 Kč na DIGI TV s DIGI Internetem se nekombinují. 
Dárek Kompletní nabídka nelze kombinovat s jinými dárky v rámci Vánoční akce DIGI TV 
Akce je platná do 31. 12. 2019 nebo do odvolání. 
 
 


