
TELIA TV ON SIELLÄ MISSÄ 
SINÄKIN. NAUTI VIIHTEESTÄ 
AJASTA JA PAIKASTA 
RIIPPUMATTA.
TIETOKONEESSA, TABLETISSA JA ÄLYPUHELIMESSA 

Telia TV sovellus
Uppoudu laatuviihteen pariin tabletilla, läppärillä, älypuhelimella
tai katsele televisiostasi. Sinä päätät mitä, missä, milloin ja millä
laitteella katsot. Voit nauttia monipuolisista kanavapaketeista ja
ohjelmakirjastoista sekä videovuokraamon tuhansista elokuvista.
Maksat vain sisällöstä, jota haluat katsoa!

Telia TV sovelluksen monipuolista sisältöä voit helposti katsoa
myös isolta TV-ruudulta hankkimalla joko Chromecast-tikun
tai Apple TV:n. Suomessa Telia TV sovellus toimii kaikilla
kotimaisilla nettiliittymillä.

Käyttääksesi Telia TV sovellusta tarvitset erilliset käyttäjätunnukset.
Tutustu palveluun, rekisteröidy ja lataa maksuton Telia TV sovellus.  
Voit katsoa viihdettä myös osoitteessa tv.telia.fi

Saat kanavapaketin maksutta Telia TV sovellukseen, jos olet
tilannut sen jo Telia TV digiboksille tai kaapelikortille.

Huomioithan, että sovelluksessa kanavapakettien sisällöt saattavat
sopimussyistä poiketa Telia TV digiboksin tai kaapelikortin
sisällöistä ja siksi kanavatarjonta on hiukan suppeampi.

Tilaa ilmaiset tunnukset Telia TV sovellukseen tv.telia.fi
tai asiakaspalvelusta 020 690 400.



C More Total

C More Total on oikea valinta, kun haluat katsoa niin 
elokuvia, sarjoja kuin urheiluakin.

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

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

  C More -ohjelmakirjasto

Tilaukseen kuuluu C More -suoratoistopalvelu jonka 
ohjelmia katsot suoraan C More sovelluksella tai netissä. 
Kirjautumis- ja käyttöohjeet osoitteessa 
www.telia.fi/cmore-suoratoisto

34,95  €/kk

C More

C Moren alkuperäissarjat sekä kotimaiset ja 
kansainväliset suosikit. Runsaasti elokuvia ja ikioma 
kanava lapsille.

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

 
• C More Series 

  C More Juniori
• SF-kanalen 

  C More -ohjelmakirjasto

Tilaukseen kuuluu C More -suoratoistopalvelu jonka 
ohjelmia katsot suoraan C More -sovelluksella tai netissä. 
Kirjautumis- ja käyttöohjeet osoitteessa 
www.telia.fi/cmore-suoratoisto

12,95  €/kk

Lasten paketti

Lasten paketti ostettavissa Telia TV digibokseille ja 
kaapelikortille. Paketin kanavat katseltavissa myös 
sovelluksessa, mikäli kanavapaketti on tilattuna  
Telia TV digiboksilla tai kaapelikortilla.

Paramount+

Paramount+-suoratoistopalvelussa on tarjolla valtavasti 
viihdettä – hittielokuvia, sarjoja yksinoikeudella, 
alkuperäistuotantoja, jännittäviä dokumentteja sekä 
lasten suosikkisarjoja ja -leffoja. Lisäksi mukana on 
komediaa ja realitya sekä muita suosittuja tv-ohjelmia 
mm. Comedy Central-, MTV- ja Paramount Network 
-kanavilta. Palvelussa nähdään myös Showtime- ja 
CBS-tuotantoja.

 Paramount+-suoratoistopalvelu

5,95  €/kk

Discovery

Huippudokumentit ympäri maailmaa.

  Animal Planet
  Discovery Channel
  Discovery Science
  Investigation Discovery

Eurosport 1 ja 2 -kanavat ovat katseltavissa Telia TV 
sovelluksella, mikäli kanavapaketti on ostettuna Telia TV 
digiboksilla tai kaapelikortilla.

9,95  €/kk

V premium, V series ja film ja V sport golf -kanava- 
paketit ostettavissa vain Telia TV digibokseille ja 
kaapelikortille.

Pakettien kanavat ovat katseltavissa myös 
sovelluksessa, mikäli kanavapaketti on tilattuna 
Telia TV digiboksilla tai kaapelikortilla. 

  V film-ohjelmakirjasto 

Viihdekanavilla on 7 päivän automaattinen tallennus. 
Urheilukanavissa on 48 h tallennus.

Telia Liigapassi + C More Total

12 kk määräaikaisuus  44,90  €/kk

Telia Liigapassi + C More Sport

12 kk määräaikaisuus  39,90  €/kk

Erilliskanava: TotoTV

18,15  €/kk

Surf

Surf-kanavapaketti ostettavissa Telia TV digiboksi 
laajakaistalla -palveluun ja kaapelikortille. 
Kanavapaketin kanavat ovat katseltavissa myös 
sovelluksessa, mikäli kanavapaketti on tilattuna Telia 
TV digiboksi laajakaistalla tai kaapelikortille.

Telia TV sovellus – Alkaen heinäkuu 2022

* Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kaikkia ohjelmia ei ole 
luokiteltu Suomen kuvaohjelmalain mukaisesti. Osassa 
ohjelmia voi olla lapsen kehitykselle haitallista aineistoa.

Telia Liigapassi

Näet kaikkien joukkueiden kaikki pelit, ensimmäisestä 
pelistä finaaliin saakka.

Kanavapaketin hinta on kesätauon ajan 0 €/kk. 
Pelikauden aikana paketin hinta on 29,95 €/kk tai 
voimassa olevan hinnaston mukainen. Telia Liigapassin 
kesätaukohinnoittelu 0 €/kk alkaa Liigan loputtua 
seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 31.8.

  Liigan pelit katsottavissa 48 h Liiga-valikossa

 (1.9. alk. 29,95 €/kk) 29,95  €/kk

LISÄPALVELUT

Lisäpalvelut on merkitty kanavien kohdalle seuraavin 
symbolein:

  Kaapelikortin kanavat Telia TV sovellukseen:  
C More Hits, C More Max 2, Eurosport 1 sekä Travel 
Channel

 Ohjelmakirjastot kuuluvat moneen kanavapakettiin.
Ohjelmakirjastoista löydät runsaasti mm. elokuvia, 
dokumentteja ja lastenohjelmia. Päätät itse milloin ja 
mitä katsot.

  Catch up -toiminto tallentaa automaattisesti kyseisen 
kanavan ohjelmia 7 päivän ajaksi.

  Kelaa eteen ja taakse -toiminnon avulla voit 
aloittaa parhaillaan TV:stä tulevia ohjelmia alusta, 
pysäyttää ne hetkeksi tai kelata eteen ja taakse, vaikka 
niiden lähetys olisi kesken.

Videovuokraamo: Voit vuokrata niin uunituoreita 
Hollywood-kassamagneetteja, kotimaisia suosikkeja 
kuin klassikkoleffojakin. Elokuvat vuokraat erillishintaan 
suoraan kaukosäätimellä eikä sinun tarvitse murehtia 
palautuksesta. Vuokra-aika 48 h.

TALLENNUSPALVELU

Tallennuspalvelulla voit tallentaa kaikkia kotimaisia 
peruskanavia, vaikka usealta kanavalta yhtä aikaa! Saat 
tallennettua ohjelmat aina alusta asti, vaikka aloittaisit 
tallennuksen vasta ohjelman viime minuuteilla. Tallenteet 
säilyvät 3 kk ajan ja tallennustila on rajaton. Tallenteet 
ovat käytettävissä myös digiboksilla.

• Yle TV1
• Yle TV2
• Yle Teema & Fem
• MTV3
• AVA
• Sub
• Nelonen
• Hero
• Jim

• Liv
• TV5
• Kutonen
• Frii
• Fox
• TLC
• National Geographic
• AlfaTV

Seuraavat kanavat ovat katseltavissa livenä: 

• Yle TV1
• Yle TV2
• Yle Teema & Fem
• Frii
• Fox

• TLC
• National Geographic
• AlfaTV

Kanavavalikoimaan kuuluvat toistaiseksi edellä 
mainitut kanavat. Muutokset peruskanavissa mahdollisia.

6,50 €/kk

C More Sport

Penkkiurheilijan superpaketti. mm. jalkapallon UEFA,
Champions League ja MM-kiekkoa.

Tilaukseen kuuluu C More -suoratoistopalvelu, jonka 
ohjelmia katsot suoraan C More -sovelluksella tai netissä. 
Kirjautumis- ja käyttöohjeet osoitteessa  
www.telia.fi/cmore-suoratoisto

  C More Max
  C More Sport 1
  C More Sport 2

29,95  €/kk

discovery+

Tuhansia tunteja viihdesisältöä: kotimaisia ja 
kansainvälisiä sarjoja, suosittuja realityohjelmia sekä 
laadukkaita dokumentteja.

6,99  €/kk

discovery+ Sport

Eurosportin urheilua ja mm. leijonakiekkoa, 
olympialaiset ja golfia. Valtavasti viihdettä, kuten 
sarjoja, realityohjelmia sekä dokumentteja.

9,99  €/kk

discovery+ -suoratoistopalvelun ohjelmia katsot 
suoraan discovery+ -sovelluksella tai netissä. 
Kirjautumis- ja käyttöohjeet osoitteessa 
www.telia.fi/discoveryplus

HBO Max

HBO Max suoratoistopalvelu tarjoaa suosittuja 
elokuvia, hätkähdyttäviä tarinoita laatusarjojen parissa ja 
unohtumattomia klassikoita sekä runsaasti lastensisältöä. 
HBO Max suoratoistopalvelussa on sisältöjä mm. 
Warner Bros. –HBO-, HBO Max Originals- sekä Cartoon 
Networkilta, kaikki nyt saman tuotteen alla.

8,99  €/kk

HBO Max -suoratoistopalvelun ohjelmia katsot 
suoraan HBO Max -sovelluksella tai netissä. 
Kirjautumis- ja käyttöohjeet osoitteessa 
www.telia.fi/hbomax


