
UPPLEV ALLT FRÅN VIASATS TV-UTBUD 

FRITT I 
3 MÅNADER
Därefter väljer du önskat kanalpaket från 255 kr/månaden.

*  Erbjudandet gäller vid tecknande av Viasats abonnemang ”Upplev hela Viasats utbud fritt i 3 månader”. Du kan när som helst under din bindningstid välja att ändra ditt utbud
till som lägst vårt Silverpaket för 255 kr per månad (inkl. korthyra). Uppläggningsavgift 695 kr. Total avtalstid 27 månader. Minsta totalkostnad 6 815 kr. Viaplay ingår även efter
de 3 första månaderna och det innehåll du får på Viaplay baseras på de paket du väljer hos Viasat. Erbjudandet gäller i alla nät där Viasats Box kan användas. För näten Kalejdo
och Servanet finns annat erbjudande.

ALLT INGÅR!
● Hela Viasats TV-utbud fritt i 3 månader* ● Viasats smarta HD-box
● Multifjärr som styr både TV och box  ● Viaplay och Viasat TV To Go

TV-KANALER

HD-KANALER

PROGRAMBIBLIOTEK – I DIN VIASAT-BOX

PLAYKANALER – I DIN VIASAT-BOX

VIASAT TV TO GO – I DIN SURFPLATTA OCH MOBILTELEFON

SERIEBIBLIOTEK BARNBIBLIOTEK FILMBIBLIOTEK PLAYKANALER

2800 titlar 1800 titlar 1500 titlar 27 playkanaler

VIAPLAY

SERIEBIBLIOTEK BARNBIBLIOTEK FILMBIBLIOTEK

2800 titlar 2000 titlar 1500 titlar mer än 10 000 timmar

LIVESPORT

TV-KANALER

HD-KANALER

PROGRAMBIBLIOTEK – I DIN VIASAT-BOX

PLAYKANALER – I DIN VIASAT-BOX

VIASAT TV TO GO – I DIN SURFPLATTA OCH MOBILTELEFON

SERIEBIBLIOTEK BARNBIBLIOTEK FILMBIBLIOTEK PLAYKANALER

2800 titlar 1800 titlar 1500 titlar 27 playkanaler

VIAPLAY

SERIEBIBLIOTEK BARNBIBLIOTEK FILMBIBLIOTEK

2800 titlar 2000 titlar 1500 titlar mer än 10 000 timmar

LIVESPORT

Se dina program var och 
när du vill, i din tv, mobil, 
surfplatta och dator!

●

VIAPLAY
OCH VIASAT

TV TO GO
INGÅR!

GÄLLER  BÅDE PARABOLOCH FIBER

Supererbjudande för dig i
Knipared FiberLAN

För dig som är intressead av en fiberlösning har vi på Audio Video Lerum tagit fram ett riktigt supererbjudande. 
Vi har dessutom lång erfarenhet av smarta heminstallationer så att du kan få ut det mesta och det bästa av din 
kommande fiberanslutning. 
Tillsammans med utvalda leverantörer har vi tagit fram Knipared-paketet. Det innebär att ni får en färdig lösning 
innehållandes TV, Internet och Telefoni till ett riktigt förmånligt pris.

Jag är intresserad av erbjudandet och vill bli          
kontaktad så snart som möjligt!

Namn: ____________________________

Telefonnummer: _________________________

Psst.. Ta en paus - vi löser allt åt dig!
Slå dig ner i soffan och ta en kopp kaffe medan våra 
certifierade installatörer gör en proffsig installa-
tion. När allt är klart går vi tillsammans igenom alla  
funktioner så att du vet hur allt fungerar. 
Det bästa av allt - det ingår kostnadsfritt!

VIAPLAY

OCH VIASAT

TV TO GO

INGÅR!

Knipared Fiberpaket
•  Hela Viasats TV-utbud fritt i 6 månader • Viasats smarta HD-box

• Multifjärr som styr både TV och box • Viaplay och TV To Go • Fri installationshjälp    
• 100/10 Mbit Bredband • Hemtelefon med telesvar och nummerpresentatör

Med ett brett kanalutbud finns det alltid något 
för alla. Barn-, film-, och sportkanaler med 
världens största rättigheter. Du får dessutom 
testa allt i 6 månader innan du bestämmer vilka 
paket du vill fortsätta med från 255 kr/månad.

 ● Disney och Nickelodeon - barnens favoriter.
 ● Filmkanaler och filmbibliotek med över 1500 

titlar.
 ● Sport i världsklass - Premier League, NHL, F1 - 

mer än 10 000 timmar livesänd sport.
 ● Dokumentärkanaler utan reklamavbrott.

Endast 293 kr per månad*

*Erbjudandet gäller vid tecknande av tv-abonnemang från Viasat. De första 6 månaderna får du Hela Viasats TV-utbud för 0kr per månad. Därefter väljer du 
valfritt tv-paket från 255 kr i 24 månader. Viaplay och Viasat TV To Go ingår efter dina frimånader och utbudet baseras på vilka kanalpaket du väljer. Erbjudandet 
gäller som längst till 10 april 2016 och gäller endast nya kunder. Minsta totalkostnad är 6 815kr. Efter dina 6 fria månader kan du byta till tv via fiber.

Jag tackar redan nu ja till erbjudandet och får då  
dessutom fri startavgift och installationshjälp på 
köpet värde 1 690 kr!

Namn: ____________________________

Telefonnummer: _________________________

Personnr: ___________________________

Fri startavgift
och installa-

tionshjälp för 
dig som  teck-

nar idag!
(värde 1 690 kr)


