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Du har möjligheternas TV

Vad väljer du?
Välj från Sveriges bredaste TV-utbud!

Familjepaket, sportpaket, barnpaket eller kanske filmpaket? Hos oss har du tillgång till Sveriges största utbud av kanaler.

SERIER

SPORT

FILM

NATUR

BARN

DOKUMENTÄR

PAY-PER-VIEW 249:-/MATCH

C MORE PREMIUM 524:-/MÅN(2)

V PREMIUM 469:-/MÅN

Beställ enstaka matcher från Allsvenskan
och SH L via Pay-per-view (PPV). En match
kostar 249 kr och du betalar alltså bara för de
matcher du verkligen vill se.
Ring till oss på 040-601 22 22 för att beställa,
helgfria vardagar kl 8-20, helger
kl 10-20. Förutsätter HD-Box

C MORE GOLF HD 149:-/MÅN(2)

Sport, film, serier och alla HD-kanalerna på en
C More Play ingår

Samtliga sport-, film- och seriekanaler.

*

Ett måste för dig som är
golfintresserad.
C More Play ingår

C MORE SPORT 471:-/MÅN(2)

Ingår

V SPORT 399:-/MÅN
V sportpaketet i HD.

Ingår

V SERIES & FILM 219 :-/MÅN
V series & film i HD.

Ingår

Alla sportkanaler.

V SPORT GOLF 129:-/MÅN

C MORE STANDARD 149:-/MÅN(2)

C More Play ingår

VIASAT DOKUMENTÄR HD 79:-/MÅN

De bästa filmerna och populäraste serierna utan avbrott.

C More Play ingår

*

TV4-PAKETET 79:-/MÅN(2)
DISNEY-PAKETET 59:-/MÅN(2)

Glöm inte golfen! Med HD-

Spännande och underhållande dokumentär-

TV4-paketet innehåller det bästa från TV4 Gruppen.

BBC-PAKETET 59:-/MÅN(2)
Fyll rutan med Disneys värld. Underhåller både små och stora barn.

*Mottagningen kan vara begränsad p.g.a teknisk status på ditt nät

BBC-paketet ger dig tre kanaler från brittiska BBC.

DISCOVERY-PAKETET 39:-/MÅN(2)

ENSTAKA KANALER
39:-/MÅN PER KANAL(2)
Sätt ihop ditt eget paket. Välj fritt antal kanaler.
TV4 Guld visar gårdagens tv-serier,
klassiker och gamla godingar.

Discovery-paketet ger dig fakta, brott, djur och natur.

TV4 Film visar noga utvalda
långfilmer för alla i familjen.
National Geographic HD visar
dokumentärer och vetenskapsprogram.

VIACOM-PAKETET 69:-/MÅN(2)

National Geographic Wild HD sänder
faktaprogram om djur och natur.

Viacom-paketet innehåller underhållning för alla.

Horse & Country är kanalen för dig
som älskar hästar och livsstilen.

FAVORITPAKETET (2)
Sätt ihop ditt eget paket. Välj valfritt i listan av kanaler, oberoende från vilket land.
1 kanal
29:-/mån(1)

3 kanaler
49:-/mån(1)

Danmark

5 kanaler
69:-/mån(1)

7 kanaler
89:-/mån(1)

Norge
TV2 Norge visar allt från filmer
och serier till barnprogram.
Qatar
Al Jazeera English visar internationella nyheter, dygnet runt.

BBC Brit bjuder på stor variation av
ämnen: bilar, vetanskap & äventyr.
BBC Earth visar program om tenik och
historia.

Tyskland
DR 2 sänder nyheter, sport och
underhållning.

Eurosport 2 HD direktsänder 2 600
timmar sport varje år. (Kräver Eurosport HD i basutbudet)

3sat sänder kultur-, samhällsoch nyhetsprogram.
ZDF visar en mix av nyheter,
underhållning och sport.
RTL är en bred och kommersiell
kanal som sänder dygnet runt.

Euronews är en europesik kanal som
visar internationella nyheter.
Sky News levererar senaste nyheterna
inom finans, politik och underhållning.

49:-/MÅN PER KANAL(2)

ADR Das Erste är Tysklands
största TV-kanal.

Sportkanalen visar matcher från
Allsvenskan och SHL.

ÅTERFÖRSÄLJARE
ELON Knut Pers
Korrehusgatan 2D, 274 30 Skurup
Tel: 0411-407 90
Tecknande av digitalmottagare, programkort och tilläggspaket.
ANMÄRKNINGAR:
(1) 12 månaders bindningstid.
(2) Ingen avtalstid. 1 månads uppsägningstid om uppsägning sker
senast 1 månad innan följande fakturaperiod.

*

Paketet innehåller en eller flera HD-kanaler.
och
ingår.
Mottagningen kan vara begränsad pga. teknisk status i ditt nät.

Tilläggspaketen förutsätter ett programkort/TV (avgift enligt respektive näts avtalsvillkor tillkommer och inkluderar digitalt basutbud) samt en digitalmottagare DVB-C.
Med reservation för ev. tryckfel.
Vid tecknande av Sappa paketet ingår Sappa alltid.
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