
 

GITAL, s.r.o., Osek 67, 267 62 Komárov, e-mail: obchod@gital.cz, 
www.gital.cz 

Návod k registraci a aktivaci dekódovací karty diGITALlink 
 
1. Registrace karty 

1.1. Postup registrace na internetu 

1. Mincí nebo nehtem setřete kód kuponu ve stíracím 
poli na zadní straně kuponu. 

2. V internetovém prohlížeči zadejte registrační adresu 
www.gital.cz/registrace. 

3. Zadejte číslo dekódovací karty, vyplňte jméno a 
příjmení, úplnou adresu bydliště, platnou adresu 
emailové schránky, variabilní symbol platby 
televizního poplatku (spojovací číslo SIPO nebo 
variabilní symbol přidělený Českou televizí), způsob 
použití karty, příp. další nepovinné údaje, zadejte kód 
digitalkuponu a stiskněte "odeslat". 

4. Zkontrolujte vyplněné údaje a stiskněte "odeslat".  
5. Vyčkejte na zobrazení další stránky, kde se zobrazí 

potvrzení o úspěšně provedené registraci, případně 
informace o tom, že registrace nebyla úspěšná a 
instrukce, jak postupovat dále. 

6. Pro kontrolu registrace a termínu jejího vypršení 
použijte internetovou stránku www.gital.cz/kontrola. 

1.2. Postup registrace mobilním telefonem - WAP 

1. Mincí nebo nehtem setřete kód kuponu ve stíracím 
poli na zadní straně kuponu. 

2. V internetovém prohlížeči telefonu zadejte adresu 
wap.gital.cz. 

3. Zadejte číslo dekódovací karty, vyplňte jméno a 
příjmení, úplnou adresu bydliště, platnou adresu 
emailové schránky, variabilní symbol platby 
televizního poplatku (spojovací číslo SIPO nebo 
variabilní symbol přidělený Českou televizí), způsob 
použití karty, příp. další nepovinné údaje, zadejte kód 
digitalkuponu a stiskněte "odeslat". 

4. Zkontrolujte vyplněné údaje a stiskněte "odeslat".  
5. Vyčkejte na zobrazení další stránky, kde se zobrazí 

potvrzení o úspěšně provedené registraci, případně 
informace o tom, že registrace nebyla úspěšná a 
instrukce, jak postupovat dále. 

1.3. Postup registrace mobilním telefonem - SMS 

1. Mincí nebo nehtem setřete kód kuponu ve stíracím 
poli na zadní straně kuponu. 

2. Na mobilním telefonu napište textovou zprávu ve 
tvaru GITAL REG 55555555555555 12345678901 
Jméno Příjmení PSČ Obec Ulice Číslo_domu, kde 
55555555555555 nahraďte 14-ti místným číslem 
dekódovací karty diGITALlink a 12345678901 
nahraďte 11-ti místným kódem kuponu. V případě 
víceslovných názvů měst a ulic použijte mezi slovy 
pomlčku. Příklad: GITAL REG 04295638372413 
75899641576 JAN NOVAK 10500 PRAHA-SMICHOV 
POD-SANTOSKOU 5/125. 

3. Zprávu odešlete na číslo 9035507. 
4. Vyčkejte na potvrzující SMS o úspěšně provedené 

registraci, příp. informace o tom, že registrace nebyla 
úspěšná a instrukce, jak postupovat dále. 

5. Pro kontrolu registrace a termínu jejího vypršení 
odešlete textovou zprávu ve tvaru GITAL KON 
55555555555555 kde 55555555555555 nahraďte 14-ti 

místným číslem dekódovací karty diGITALlink na číslo 
9035507. Příklad: GITAL KON 04295638372413 

2. Aktivace karty 

2.1. Postup aktivace na internetu 

1. Mincí nebo nehtem setřete kód kuponu ve stíracím 
poli na zadní straně kuponu. 

2. V internetovém prohlížeči zadejte aktivační adresu 
www.gital.cz/aktivace. 

3. Zadejte číslo dekódovací karty, vyplňte kód 
digitalkuponu, kód zvolené programové nabídky a 
stiskněte "odeslat". 

4. Zkontrolujte vyplněné údaje a stiskněte "odeslat".  
5. Vyčkejte na zobrazení další stránky, kde se zobrazí 

potvrzení o úspěšně provedené aktivaci, případně 
informace o tom, že aktivace nebyla úspěšná a 
instrukce, jak postupovat dále. 

6. Pro kontrolu aktivace a termínu jejího vypršení 
použijte internetovou stránku www.gital.cz/kontrola. 

2.2. Postup aktivace mobilním telefonem - WAP 

1. Mincí nebo nehtem setřete kód kuponu ve stíracím 
poli na zadní straně kuponu. 

2. V internetovém prohlížeči telefonu zadejte adresu 
wap.gital.cz. 

3. Zadejte číslo dekódovací karty, vyplňte kód 
digitalkuponu, kód zvolené programové nabídky a 
stiskněte "odeslat". 

4. Zkontrolujte vyplněné údaje a stiskněte "odeslat".  
5. Vyčkejte na zobrazení další stránky, kde se zobrazí 

potvrzení o úspěšně provedené aktivaci, případně 
informace o tom, že aktivace nebyla úspěšná a 
instrukce, jak postupovat dále. 

2.3. Postup aktivace mobilním telefonem - SMS 

1. Mincí nebo nehtem setřete kód kuponu ve stíracím 
poli na zadní straně kuponu. 

2. Na mobilním telefonu napište textovou zprávu ve 
tvaru GITAL Kód_programu 55555555555555 
12345678901, kde za Kód_programu doplňte kód 
programu, který chcete aktivovat, 55555555555555 
nahraďte 14-ti místným číslem dekódovací karty 
diGITALlink a 12345678901 nahraďte 11-ti místným 
kódem kuponu. Příklad: GITAL NAB1 04295638372413 
75899641576 

3. Zprávu odešlete na číslo 9035507. 
4. Vyčkejte na potvrzující SMS o úspěšně provedené 

aktivaci, příp. informace o tom, že aktivace nebyla 
úspěšná a instrukce, jak postupovat dále. 

5. Pro kontrolu aktivace a termínu jejího vypršení 
odešlete textovou zprávu ve tvaru GITAL KON 
55555555555555 kde 55555555555555 nahraďte 14-ti 
místným číslem dekódovací karty diGITALlink na číslo 
9035507. Příklad: GITAL KON 04295638372413 

 
 

V Oseku 10. 5. 2006 

 


