
Telia Ligapasset + C More Total

12 månaders tidsbunden  44,90  €/mån

Telia Ligapasset + C More Sport

12 månaders tidsbunden  39,90  €/mån

Telia Ligapasset + V premium

44,90  €/mån

Telia TV digiboksi – Från juli 2022

Telia Ligapasset

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

Kanalpaketets pris under sommarpausen är 0 €/mån.
Under spelsäsongen är paketets pris 29,95 €/mån. 
eller enligt gällande prislista. Prissättningen under 
sommarpausen för Telia Ligapasset 0 €/mån. börjar 
från början av månaden efter det att Ligasäsongen 
avslutats och upphör 31.8.

Liga 1–7 -kanalerna på kanalplatserna 401-407.

  Liga-matcherna ser du i 48h Liga-menyn

(fr.o.m. 1.9 29,95 €/mån) 29,95  €/mån

TELIA TV

Med Telia TV digibox kan du titta på baskanalerna och spela in dina favoriter. Samtidigt öppnar sig en värld av 
fantastiska kanalpaket och en omfattande videouthyrningstjänst. 

Innehållet i tjänsten är något mer begränsat än för Telia TV digiboxen med Telias fasta bredband. Tillgängligheten 
förbättras hela tiden. Lika så förbättrar vi kontinuerligt bildkvaliteten för tittande på stor skärm.

BASKANALER 0 €

 Yle TV1
 Yle TV2
 Yle Teema & Fem
 MTV3*
 Sub*
 AVA*
 TV5*
 Kutonen*
 Frii

 TLC
 FOX
 National Geographic
 AlfaTV
 Nelonen*
 LIV*
 JIM*
 Hero*
 INEZ

    C More Hits
    C More Max 2
    Koti TV 
    France 24
    TV7
    Himlen TV7

*Kanalen ses live enbart med Telias bredbandsabonnemang. Med andra operatörers bredband behöver du 
Inspelningstjänsten.

Tillsvidare ingår de ovannämda kanalerna i kanalutbudet för baskanaler. Ändringar är möjliga. Ändringar i 
baskanalerna berättigar inte till uppsägning av Telia TV -tjänsten.

TILLVALSTJÄNSTER

Inspelningstjänst: Med inspelningstjänsten kan du spela in alla finländska baskanaler, t.o.m. från flera kanaler på 
en gång! Du kan 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 obegränsat. Inspelningarna är tillgängliga 
även på Telia TV -appen.

6,50 €/mån

Andra tillvalstjänster: 

Kanalernas tillvalstjänster har angetts med följande symboler:

  Inspelningstjänsten möjliggör inspelning av kanalen.

  Programbiblioteken hör till de flesta kanalpaketen. I programbibloteket hittar du en stor mängd bla. filmer, 
dokument och barnprogram. Du bestämmer själv när och vad du vill se på.

  Catch up -funktionen lagrar automatiskt kanalens program I 7 dagar.

  Spola fram och tillbaka -funktionen gör det möjligt att starta pågående tv-program från början, pausa eller 
spola fram och tillbaka, även om sändingen fortfarande pågår.

  Titta kostnadsfritt även på Telia TV appen då du har kanalpaketet bestält till digiboksen. Samma koder fungerar 
både med digiboxen och i appen.

 
Programbibliotek: I många kanalpaket ingår också programbibliotek där du kan titta på programmen i paketen när det 
passar dig bäst.

Videouthyrningstjänst (Videovuokraamo): Du kan hyra såväl pinfärska Hollywood filmer, inhemska favoriter som klassiker. 
Hyrningarna faktureras skilt med ett enda tryk på fjärkontrollen oh du behöver inte bekymra dej om återlämningen. 
Hyrestiden 48 h.

YouTube är till ditt förfogande i vissa Telia TV digiboxer.

BESTÄLNING AV KANALPAKET: www.telia.fi/kirjaudu   Kundtjänst: 020 690 400

Ifall du inte ännu har en Telia TV digiboksi, läs mera och beställ på www.telia.fi/teliatv

Rätt till ändringar förbehålls. Alla program är inte klassifierade enligt Finska lagen för program. En del program kan 
innehålla material som är skadligt för barns utveckling.

** Kräver UHD-bredband och -utrustning

Innehåller Liga UHD-kanalen*

Innehåller Liga UHD-kanalen*

Innehåller Liga UHD-kanalen*

Innehåller Liga UHD-kanalen*

V sport golf

Den ledande golfkanalen.

 V sport golf

 48 h automatisk inspelning. 

19,95  €/mån

V premium

V premium erbjuder sportälskare de bästa hockey 
och fotbollsligorna (bl.a. NHL, Premier League och 
Bundesliga), Formel 1 samt bl.a. golf och vintersporter. 
Underhållning av färska filmer, kvalitets dokumentärer 
och Disneys barnkanaler.
 

  Boomerang
  Cartoon Network
  CNN

•   Disney Channel
•   Disney Junior

  National Geographic Wild
  Viasat Explore
  Viasat History
  Viasat Nature

  V film premiere
  V film action

 
  V film family
  V film hits

  V sport football
  V sport golf
  V sport 2 Suomi
  V sport 1 Suomi
  V sport 1
  V sport vinter
  V sport premium
  V sport+ Suomi
  V sport live 1-5

  I programbibloteken V film och barnkanalerna samt 
i Viasat Dokumentit lagras kanalerna automatiskt i  
7 daga, idrottskanalerna lagras 48h.

39,95  €/mån

V film

I V film får du underhållning av färska filmer, kvalitets 
dokumentärer och Disneys barnkanaler.

  Boomerang
  Cartoon Network
  CNN

•   Disney Channel
•   Disney Junior

  National Geographic Wild
  Viasat Explore

 
  Viasat History
  Viasat Nature

  V film premiere
  V film action
  V film family
  V film hits

  I programbibloteken V film och Viasat Dokumentit 
samt I barnkanalerna lagras kanalerna automatiskt  
7 dagar

12,95  €/mån

C More

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 Series

 
   C More Juniori

• SF-kanalen  

• C More Hits bland  
baskanalerna

  C More -programbibliotek

C More-streamingtjänsten hör till och används direkt 
i C More appen eller på nätet. Info om inloggning och 
användning på www.telia.fi/cmore-suoratoisto

12,95  €/mån

Telia Ligapasset + 
C More Total + V premium*

69,90  €/mån

C More + V film

24,90  €/mån

Innehåller Liga UHD-kanalen*



Lasten paketti

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 Junior
  C More Juniori
  Nick Jr. 

  SF Kids -programbibliotek
  Disney Channel och Disney Junior -programbibliotek

8,90  €/mån

C More Total

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

C More-streamingtjänsten hör till och används direkt 
i C More appen eller på nätet. Info om inloggning och 
användning på www.telia.fi/cmore-suoratoisto

• C More Stars
• C More First
• C More Series

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

• SF-kanalen  

• C More Hits och C More Max 2 
kanaler bland baskanalerna

34,95  €/mån

Paramount+

Paramount+ streamingtjänsten erbjuder en 
enorm mängd underhållning - hitfilmer, exklusiva 
originalproduktioner av serier, spännande dokumentär 
och favoritserier och filmer för barn. Därtill ingår det 
komedi och reality program samt andra populärä 
program, från t.ex. Comedy Central, MTV och 
Paramount Network -kanalerna. Tjästen innehåller också 
produktioner från Showtime och CBS. 

 Paramount+-streamingtjänst

5,95  €/mån

Discovery

Kvalitetsdokumentärer från hela världen.

  Animal Planet
  Discovery Channel
  Discovery Science

  Investigation Discovery
  Eurosport 1
  Eurosport 2

  Discovery -programbibliotek

11,95  €/mån

Fristående kanal: TotoTV HD

18,15  €/mån

C More Sport

Bänkidrottarens superpaket. bl.a. fotbollens UEFA, 
Champions League och Hockey-VM.

C More-streamingtjänsten hör till och används direkt 
i C More appen eller på nätet. Info om inloggning och 
användning på www.telia.fi/cmore-suoratoisto

  C More Max
  C More Sport 1
  C More Sport 2

• C More Hits och C More Max 2 
kanaler bland  
baskanalerna 

29,95  €/mån

discovery+

Tusentals timmar av underhålling: inhemska och 
internationella serier, populära dokusåpor och 
högkvalitativa dokumentärer.

6,99  €/mån

discovery+ Sport

Eurosports idrott och t.ex. lejonhockey, Olympiska spel 
och golf.  Enorma mängder av underhållning som 
serier, dokusåpor och dokumentärer.

9,99  €/mån

discovery+-streaming tjänsten använder du i 
discovery+ streamingtjänsten online eller med en 
app. Info om Inloggning och använding på 
www.telia.fi/discoveryplus

HBO Max

HBO Max streamingtjänst erbjuder populära filmer, 
häpnadsväckande kvalitetsserier och oförglömliga 
klassiker, samt massor av barninnehåll. HBO Max 
streamingtjänst har innehåll bla av Warner Bros. – HBO, 
HBO Max Originals och Cartoon Network, alla nu I 
samma tjänst.

8,99  €/mån

HBO Max använder man i HBO Max streaming-
tjänsten. Mera info på www.telia.fi/hbomax


