TELIA TV FINNS DÄR DU FINNS.
NJUT AV UNDERHÅLLNING
OBEROENDE AV TID OCH PLATS.
PÅ DIN DATOR, SURFPLATTA OCH SMARTTELEFON
Telia TV-appen
Njut av kvalitetsunderhållning på din surfplatta, bärbara dator, mobiltelefon
eller tv. Det är du själv som bestämmer vad, var, när och på vilken enhet du
tittar. Du kan njuta av våra mångsidiga kanalpaket och av tusentals filmer i
vår filmbutik. Du betalar endast för sådant innehåll som du vill se!
Du kan också titta på det mångsidiga utbudet av Telia TV-appen
genom en stor tv-skärm om du skaffar antingen en Chromecastpinne
eller Apple TV. I Finland fungerar Telia TV-appen med alla
finländska internetanslutningar.
För att använda Telia TV-appen behöver du ett separat användarnamn
och lösenord. Läs mer om tjänsten, registrera dig och ladda ner gratisappen
Telia TV. Du kan också titta på underhållning på adressen tv.telia.fi
Du får kanalpaketet kostnadsfritt till Telia TV-appen, om du redan
beställt det till en Telia TV-digibox eller ett kabelkort.
Vänligen observera att kanalpaketens innehåll i appen av avtalsmässiga
skäl kan avvika från innehållet i Telia TV:s digibox eller kabelkort
och därför är kanalutbudet något mer begränsat.
Beställ gratis användarnamn och lösenord för Telia TV-appen på
tv.telia.fi eller hos kundtjänsten 020 690 400
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TILLVALSTJÄNSTER

Telia Ligapasset

Telia Ligapasset + C More Sport

  I programbiblioteket hittar du hundratals filmer och
både nya och tidigare säsonger av serier. Du väljer själv
vad du vill titta på och när.
  Catch up -funktionen sparar automatiskt den aktuella
kanalens program i programbiblioteket i 7 dagar.

Du ser alla matcher av alla lag, allt från den första matchen
fram till final. Du har åtkomst till alla 15 lagkanaler.

  Spola fram och tillbaka-funktionen gör det
möjligt för dig att starta pågående tv-program från
början, pausa dem en stund eller spola fram och tillbaka
även om sändningen fortfarande pågår.

Kanalpaketets pris under sommarpausen är 0 €/mån.
Under spelsäsongen är paketets pris 27,90 €/mån.
eller enligt gällande prislista. Prissättningen under
sommarpausen för Ligapasset 0 €/mån. börjar från
början av månaden efter det att Ligasäsongen avslutats
och upphör 31.8.

I videouthyrningstjänsten videovuokraamo beställer
du pinfärska filmer och behöver inte bekymra dig för
återlämning eller förseningsavgifter.
Kabelkortets kanaler på Telia appen: C More Hits,
C More Max 2, Eurosport 1 och Travel Channel
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€/mån

C More Sport

Populära och högklassiga TV-serier i HD-format inom
24 timmar från USA- premiären. Programbiblioteket
innehåller ett stort utbud av filmer och Toonix Lapsetmenyerna gott om serier och filmer för barn.

€/mån

Bänkidrottarens superpaket. bl.a. F1, fotbollens
UEFA Champions League, Hockey-VM och golf.
C More-streamingtjänst, se telia.fi/cmore-palvelu
C More Max HD
C More Sport 1 HD
C More Sport 2 HD

€/mån

Kanalerna Eurosport 1 och 2 kan ses med Telia TVappen om kanalpaketet är köpt med Telia TV-digibox
eller kabelkort.

9,95

C More + HBO Nordic

€/mån

• C More Stars
• C More First
• C More Hits

• C More Series
C More Juniori
• SF-kanalen

  C More-programbibliotek och
HBO Nordic-streamingtjänst
C More-streamingtjänst, se telia.fi/cmore-palvelu

12 månaders tidsbunden

44,90

19,90

€/mån

På programbiblioteket Paramount+ ser du nya filmer
producerade av Paramount Pictures inom ett år från premiären på
biografer. Underhållningsbiblioteket erbjuder även ett brett utbud
av prisbelönta klassiker, de populäraste filmerna genom tiderna
och rikligt med barnfilmer. Biblioteket innehåller även Comedy
Central, serier från den bland unga populära kanalen MTV Finland
samt kampsportsmatcher från Bellator MMA.

Paramount+ streamingtjänst
€/mån

5,95

Liiga-matcherna ser du i 48h Liiga-menyn

39,90

TLC
National Geographic
AlfaTV
Telia TV Extra

Tills vidare ingår de ovannämnda kanalerna i
kanalutbudet. Ändringar är möjliga.

6,50

€/mån

Kanalpaketet kan beställas av digibox och
kabelkortskunder som tillvalstjänst.

€/mån

C More Total

C More

C More Total är rätt val för dig som vill titta på både
filmer och serier och sport.

C Mores originalserier samt inhemska och
internationella favoriter. Massor av filmer och en helt
egen kanal för barn.

•
•
•
•
•

C More Stars
C More First
C More Hits
C More Series
SF-kanalen

C More Juniori
C More Max HD
C More Sport 1 HD
C More Sport 2 HD

• C More Stars
• C More First
• C More Hits

34,95

€/mån

Telia Ligapasset + HBO Nordic

*Kanalpaketens program är inte nödvändigtvis klassificerade
enlig Finlands lag om bildprogram. I programmen kan det finnas
material som är skadligt för barns utveckling.

29,90

€/mån

Barnens paket är en omfattande helhet avsedd för
barn som erbjuder innehåll för alla från tonåringar till
familjens minstingar.
Boomerang
Cartoon Network
Disney Channel
Disney XD

• C More Series
C More Juniori
• SF-kanalen

Disney Junior
C More Juniori
Nick Jr.

  SF Kids-programbibliotek

8,90

C More-streamingtjänst, se telia.fi/cmore-palvelu

12,95

Surf

Fristående kanal: TotoTV

18,15

€/mån

€/mån

Kanalpaketet kan beställas av digibox- och
kabelkortskunder som tillvalstjänst. Surf-paketets
kanaler kan även ses i mobiltjänsten. Vänligen
observera att kanalpaketet inte säljs separat för Telia
TV-appen.

  V film och V sport-programbibliotek
Filmkanalerna har 7 dagars automatisk lagring.
Sportkanalerna har 48 h lagring.

€/mån

Lasten paketti

  C More-programbibliotek

  C More-programbibliotek
C More-streamingtjänst, se telia.fi/cmore-palvelu

Kanalpaketets kanalerna kan även ses i appen, om
kanalpaketet har beställts till TeliaTV-digibox eller
kabelkort.

€/mån

C More originalserier, HBO Nordic internationella
kvalitetsserier, filmer och rikligt med program för barn.

Telia Ligapasset + C More Total

V sport urheilu NHL
V sport 1 NHL
V sport live 1-5

Animal Planet
Discovery Channel
Discovery Science
Investigation Discovery

Paramount+

29,95
Med ishockeys superpaket ser du alla matcher
av alla lag i Ligan. Dessutom ser du alla Viasat
kanalernas NHL-matcher, alla matcher med
Jokerit och de mest intressanta KHL-matcherna.
Som komplettering finns ett rikligt utbud av
studiosändningar och magasinprogram.

Kvalitetsdokumentärer från hela världen.

  HBO Nordic-streamingtjänst

10,95

Telia Ligapasset + V sport jääkiekko

Telia Ligapassets kanaler
V sport jääkiekko HD
V sport hockey

Följande kanaler kan ses live:

39,90

Discovery

Liiga-matcherna ser du i 48h Liiga-menyn

INSPELNINGSTJÄNST
Med inspelningstjänsten kan du spela in alla finländska
baskanaler. Du kan spela in flera program från olika
kanaler samtidigt om du önskar! Du kan alltid spela in
program från början, även om du startar inspelningen
först under de sista minuterna av programmet.
Inspelningarna lagras i 3 månader och lagringsutrymmet
är 3 000 h. Inspelningarna är tillgängliga även med
digiboxen.

12 månaders tidsbunden

HBO Nordic

€/mån

