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Möjligheternas TV
Vad väljer ni?

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
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Med V sport, series & film får du ett komplett 

utbud av kanaler som passar hela familjen. På 

sportkanalerna ser du Premier League, Formel 

1, NHL och mycket mer. Filmkanalerna ger dig 

upp till fem premiärer, varje vecka. Du får även 

tillgång till Viaplay kostnadsfritt.

Något för  
hela familjen!

Kanalpaket från:
129 kr/mån

Med V premium får du film, serier och sport i världsklass! Njut av de senaste filmpremiärerna, prisbelönta 

TV-serier och de mest populära familjefilmerna tillsammans med livesport från världens bästa ligor och 

serier. Viaplay med all film och sport ingår!

Månadskostnad: 469 kr         Bindningstid: 0 mån

11 HD-kanaler ingår:

Viaplay Total ingår kostnadsfritt Spegla kanalerna för 89 kr/mån

Med V sport får du den bästa sporten från världens största ligor och serier. Njut av sport i världsklass 

med rättigheter som Premier League, Bundesliga, NHL, Formel 1, MotoGP och mycket, mycket mer. 

Dessutom ingår Viaplay med all sport.

Månadskostnad: 399 kr         Bindningstid: 0 mån

6 HD-kanaler ingår:

Viaplay Sport ingår kostnadsfritt Spegla kanalerna för 89 kr/mån
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SIDA 4 SIDA 5

James Bond 
No Time To Die

Älskar du filmer och serier av alla genrer? Då är V series & film något för dig. Med V series & film 

kan du titta på filmer och serier när det passar dig och här finns något för alla. Du erbjuds allt från 

Hollywoodsuccéer och nordiska filmhits till familjefilmer och kultklassiker. Dessutom ingår Viaplay med 

serier, film, barninnehåll och originalproducerade nordiska serier.

Månadskostnad: 219 kr         Bindningstid: 0 mån

5 HD-kanaler ingår:

Viaplay Serier & Film ingår kostnadsfritt Spegla kanalerna för 89 kr/mån

V sport golfs exklusiva rättigheter ger dig tillgång till den bästa golfen – live! På V sport golf får 

du över 1500 timmar direktsänd golf från bland annat Ryder Cup, The Open, US Open, World Golf 

Championships, European Tour, Asian Tour, USPGA Championship och LPGA.

Månadskostnad: 129 kr         Bindningstid: 0 mån

1 HD-kanal ingår:

Viaplay Golf ingår kostnadsfritt Spegla kanalen för 89 kr/mån
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”Allt du vill ha. När du vill ha det.”

C More Premium är en totalupplevelse för hela familjen 

fullspäckat med all sport, alla filmer, alla serier och TV4-program 

som C More har att erbjuda – utan avbrott såklart. Det här är 

paketet som levererar Sveriges bästa sport med alla matcher 

från SHL, HockeyAllsvenskan, Handbollsligan och mycket 

mer. Dessutom både svensk och internationell fotboll så som 

landslagsmatcher och alla matcher från LaLiga, Serie A plus 

världens bästa basketliga NBA.

Månadskostnad: 524 kr         Bindningstid: 0 mån

14 kanaler (13 HD-kanaler) ingår:

C More Play med sport, film & serier ingår kostnadsfritt Spegla kanalerna för 89 kr/mån

Premium

”Det smarta valet för hela familjen.”

C More Stor är ett brett paket för dig som vill ha lite mer av allt – 

internationella storfilmer, succéserier, barnfavoriter och Sveriges 

bästa dramaproduktioner. Dessutom får du massor av sport. Här 

kan du bl a följa ishockey, fotboll, handboll och världens bästa 

basketliga genom våra egna sportkanaler. Självklart kan du se 

mängder av matcher, tävlingar och turneringar i de populäraste 

sporterna live. Helt enkelt ett prisvärt alternativ för alla smaker.

Månadskostnad: 471 kr         Bindningstid: 0 mån

9 HD-kanaler ingår:

C More Play med sport ingår kostnadsfritt Spegla kanalerna för 89 kr/mån

Stor

”Underhållning för film-och serieälskaren utan avbrott.”

Ett perfekt paket för dig som vill ha Sveriges bästa 

dramaproduktioner, internationella storfilmer och succéserier. 

För de mindre i familjen finns allt från Astrid Lindgrens 

klassiker och härliga familjefilmer till animerade mästerverk. 

Innehållet uppdateras varje vecka och självklart får du alla våra 

originalserier.

Månadskostnad: 149 kr         Bindningstid: 0 mån

5 kanaler (4 HD-kanaler) ingår:

C More Play med film & serier ingår kostnadsfritt Spegla kanalerna för 89 kr/mån

Standard
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Familjepaketet har underhållning för hela familjen. Ett bra komplement till det basutbud ni har idag.

Månadskostnad: 250 kr         Bindningstid: 0 mån

30 kanaler (10 HD-kanaler) ingår:

Underhållning för hela familjen! Spegla kanalerna för 49 kr/mån

Familjepaketet

Vi har knapat ihop några små kanalpaket som passar er som vill ha flera kanaler inom samma 

intresseområde. Det är ingen bindningstid på någon av små paketen. Vi hoppas ni hittar något ni gillar! 

Små kanalpaket

Månadskostnad: 79 kr

Månadskostnad: 69 kr

Månadskostnad: 39 kr

Månadskostnad: 59 kr

Månadskostnad: 59 kr

TV4 
Paketet

Viacom 
Paketet

Discovery 
Paketet

BBC 
Paketet

Disney 
Paketet

SIDA 8 SIDA 9

Månadskostnad: 89 kr

Dokumentär 
Paketet



Styckvis innebär att du kan köpa bara en kanal om det bara är en kanal du vill ha! Välj och vraka bland 

kanaler från världens alla hörn. Det är 0 månader bindningstid på alla dessa enstaka kanaler.

Skaffa kanaler styckvis!

BBC Earth visar program och doku-
mentärer om teknik och historia.

BBC Brit bjuder på stor variation av 
ämnen: bilar, vetenskap & äventyr.

Horse & Country är en brittisk TV-
kanal med full hästfokus.

Euronews bjuder på nyheter i flera 
olika språkversioner.

Eurosport 2 bjuder på idrottsevene-
mang och nyheter.

TV4 Guld är en kanal som bjuder på 
äldre TV-serier.

TV4 Film är en svensk kanal som 
bjuder på filmer.

Månadskostnad: 39 kr/st         Bindningstid: 0 mån

Sky News är en brittisk TV-kanal 
som sänder nyheter.

Månadskostnad: 49 kr

SIDA 13SIDA 12

Sportkanalen visar utvalda live-
matcher från bland annat SHL, 
Allsvenskan och PGA-touren.

National Geographic är en  
TV-kanal full av intressanta program 
och äventyr.

National Geographic Wild är en  
TV-kanal full av äventyr och djurliv.
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Sätt ihop ert eget paket. Välj valfritt i listan av kanaler, oberoende från vilket land. Det är 0 månader 

bindningstid på alla favoritpaket världen.

Favoritpaket världen!

SIDA 14

Med favoritpaket världen så väljer ni era 

kanaler från alla världens alla hörn själv. 

Komponera ihop ett paket med era favoriter 

om tre, fem eller sju kanaler.

Era favoritkanaler 
på ett enkelt sätt

Kanalpaket från:
29 kr/mån

Valfrihet! Kanaler från alla världens alla hörn

Månadskostnad: 29 kr Månadskostnad: 49 kr

Månadskostnad: 69 kr Månadskostnad: 89 kr

1
Kanal

3
Kanaler

5
Kanaler

7
Kanaler

Danmark Norge

Tyskland

Qatar

DR 2 sänder nyheter, sport och 
underhållning.

TV2 Norge visar allt från filmer och 
serier till barnprogram.

3 Sat sänder kultur-, samhälls- och 
nyhetsprogram.

ZDF visar en mix av nyheter, under-
hållning och sport.

RTL är en bred och kommersiell 
kanal som sänder dygnet runt .

ADR Das erste är Tysklands största 
TV-kanal.

Al Jazeera English visar internatio-
nella nyheter, dygnet runt.
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Hos vår återförsäljare kan ni tecka abonnemang. Se deras adress nedan:

ELON Knut Pers i Skurup

ELON Knut Pers

Korrehusgatan 2D, 274 30 Skurup

Tel: 0411-407 90

E-Post: skurup@elon.se

Tecknande av digitalmottagare, programkort 
och tilläggspaket.

Öppettider:

Måndag  10:00 - 19:00

Tisdag   10:00 - 19:00

Onsdag   10:00 - 19:00

Torsdag   10:00 - 19:00

Fredag   10:00 - 19:00

Lördag   10:00 - 15:00

Söndag   11:00 - 15:00
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Hör av er! Vi finns här för er alla 
dagar i veckan om ni behöver hjälp

Telefontid vardag  08:00 - 20:00
Telefontid helgdag  10:00 - 20:00

Danska vägen 57
212 29 Malmö

www.sydantenn.se/kundservice

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


