
* De första 2 månaderna får du HELA Viasats TV-utbud, Viaplay och TV ToGo för 0 kr per månad. Därefter väljer 
du valfritt kanalpaket från 235 kr/mån i 24 månader.  

Erbjudandet gäller endast nya kunder. 
 

Gäller FiberTV i C4 Energi Fibernät 

 Upp till 75 underhållande tv-kanaler 
 Alla kanaler från SVT1-TV12 
 Viasat Film, Viasat Sport och Viasat Golf ingår 
 HD i 41 kanaler 
 Playtjänster i boxen 

 
 Se serier, film, sport och streama dina kanaler när du vill 
 med Viaplay i din mobil, dator, surfplatta eller smart-tv 

    

Premium Stor Mellan Bas 

 Välj premium - få rabatt 

 Tv-paket Stor 

 Viasat Film & Sport 

 Hela Viaplays utbud 

 

755 kr /  Mån 

 Streamade kanaler 

 9 Barnkanaler 

 Filmfavoriter playtjänst 

 Viasat Series HD 

 

385 kr /  Mån 

 Streamade kanaler 

 9 Barnkanaler 

 Dokumentärer 

 Serier 

 

335 kr /  Mån 

 Vanligaste kanalerna 

 Streamade kanaler 

 Kan kompletteras med 

tillvalspaket 

 

235 kr /  Mån 



Gäller vid nytecknande av Viasatabonnemang via BIK och 24 månaders bindningstid 
 

Erbjudande         Värde 
 2 mån fritt      0:-   (1510:-) 
 TV-box       0:-   (1695:-) 
 Anslutningsavgift Viasat  0:-   (495:-) 

 

 TV BAS 7 kanaler    49:- /mån 
 Anslutningsavgift fibernät  0:-   (250:-) 

 

Vårt populäraste kombinationspaket med maxad tv-underhållning. Till ett 
rabatterat pris får du tv-paket Stor samt ViasatSport och ViasatFilm. 
 
I tv-paket Premium ingår hela Viasats utbud. Du får alla våra baskanaler och barnens favoriter. Allt du 
kan önska dig inom dokumentärgenren och de största internationella nyhetskanalerna. Allt detta 
toppas med sport, film och serier i absolut världsklass. 
 
 Vårt mest populära paket - rabatterat med 100 kr/mån 
 Viaplay ingår med hela utbudet av film, sport, serier och exklusiva Viaplay-originaltitlar.  
 Största grundpaketet toppat med sport, film och serier i världsklass! 
 Sporträttigheter som Champions League, Premier League, NHL och Formel 1. 
 Nya filmpremiärer varje vecka utan reklamavbrott. 
 Ladda ner ett urval av serier och filmer från Viaplay och titta offline på alla dina skärmar  

Priser i foldern är angivna inkl moms och gäller enbart privatpersoner - företag ombeds kontakta BIK 



Gäller vid nytecknande av Viasatabonnemang via BIK och 24 månaders bindningstid 
 

Erbjudande          Värde 
 2 mån fritt       0:-   (770:-) 
 TV-box        0:-   (1695:-) 
 Anslutningsavgift Viasat   0:-   (495:-) 

 

 TV BAS 7 kanaler     49:- /mån 
 Anslutningsavgift fibernät   0:-   (250:-) 

 

Vårt största grundpaket med bred tv-underhållning, massor av playtjänster, 
exklusivt Viaplay-innehåll och alla barnens favoritkanaler. 
 
Du får bland annat de populära baskanalerna SVT1–TV12, barnens favoriter från Disney, 
Nickelodeonoch CartoonNetwork. Allt du kan önska dig inom dokumentärgenren med Discovery 
Channel, HISTORY och National Geographicsamt ett flertal av de största internationella 
nyhetskanalerna. Dessutom kan du följa bland annat NFL, e-sport och Speedway GB med 
sportkanalerna TV3 Sport HD och eSportsTVHD. 
 
 Vårt största paket för hela familjen med underhållning, nyhetskanaler, sport, dokumentärer, 

serier och hela 9 barnkanaler. 
 Titta ”offline” med Viaplay–ladda hem dina favoriter. 
 Kanalen Viasat Series HD och playtänsten Filmfavoriter ingår. 
 Kombinera med valfritt tillvalspaket. 
 Stort kanalutbud i HD 

Vi reserverar oss för feltryck samt framtida prisjusteringar och förändringar av tjänster och utbud 

 

  Kombinera med tillvalspaket 
 
       Mellan + Viasat Film - 535 kr/mån 
 
       Mellan + Viasat Sport - 705 kr/mån 



Gäller vid nytecknande av Viasatabonnemang via BIK och 24 månaders bindningstid 
 

Erbjudande          Värde 
 2 mån fritt       0:-   (670:-) 
 TV-box        0:-   (1695:-) 
 Anslutningsavgift Viasat   0:-   (495:-) 

 

 TV BAS 7 kanaler     49:- /mån 
 Anslutningsavgift fibernät    0:-   (250:-) 

Bred tv-underhållning med massor av playtjänsteroch exklusivt Viaplay-innehåll. 
 
Du får bland annat de populära baskanalerna SVT1–TV12, allt du kan önska dig inom 
dokumentärgenren med Discovery Channel, HISTORY och National Geographic, samt ett flertal av de 
största internationella nyhetskanalerna. Dessutom kan du följa NFL, e-sport och Speedway GB med 
sportkanalerna TV3 Sport HD och eSportsTVHD. 
 
 Viaplay ingår med hela utbudet av serier och exklusiva Viaplay-originaltitlar.  
 Brett underhållningspaket med internationella nyhetskanaler, massor av dokumentärer och 9 

barnkanaler. 
 Titta ”offline” med Viaplay – ladda hem dina favoriter. 
 Kombinera med valfritt tillvalspaket. 

Priser i foldern är angivna inkl moms och gäller enbart privatpersoner - företag ombeds kontakta BIK 

 

  Kombinera med tillvalspaket 
 
       Mellan + Viasat Film - 485 kr/mån 
 
       Mellan + Viasat Sport - 655 kr/mån 



Gäller vid nytecknande av Viasatabonnemang via BIK och 24 månaders bindningstid 
 

Erbjudande          Värde 
 2 mån fritt       0:-   (470:-) 
 TV-box        0:-   (1695:-) 
 Anslutningsavgift Viasat   0:-   (495:-) 

 

 TV BAS 7 kanaler     49:- /mån 
 Anslutningsavgift fibernät   0:-   (250:-) 

 

Vårt minsta paket med bara de vanligaste kanalerna kombinerat med  
massor av playtjänster. 
 
 Vanligaste kanalerna för 235 kr/mån 
 HD ingår 
 Perfekt för den som inte tittar så mycket och vill kunna komplettera med tillvalspaket. 
 Viaplay ingår (streamade kanaler) 
 SVT1 –TV12 plus extra ”nöje” 

 

Kombinera med tillvalspaket 
 
Bas + Viasat Film - 385 kr/mån 
 
Bas + Viasat Sport - 555 kr/mån 
 
Bas + Viasat Film + Sport - 705 kr/mån 
 

Vi reserverar oss för feltryck samt framtida prisjusteringar och förändringar av tjänster och utbud 



 

Kunden kan lägga till eller ta bort tillvalspaket hur de vill. 
Aktivering sker inom 5 minuter efter samtal till kundtjänst. 

TILLVALSPAKET 

 

TV I FLERA RUM 
Vill du kunna ta del av ditt kanalutbud i flera rum samtidigt?  
Med tillvalet TV i flera rum har du möjlighet att se hela ditt TV-utbud i upp till 
fyra TV-apparater samtidigt. Varje abonnemang kräver en egen box. 
 
Tilläggsabonnemang kostar enligt följande: 
 
 Tvilling 117 kr 
 Trilling + 39 kr 
 Fyrling + 39 kr 

Priser i foldern är angivna inkl moms och gäller enbart privatpersoner - företag ombeds kontakta BIK 



 
VIASAT TV To Go 

 
Med Viasat TV To Go kan du se ett urval av dina TV-kanaler live i din surfplatta 
eller mobiltelefon, var och när du vill. 
Byt kanal eller spola tillbaka med en enkel svepning. 
Starta om ett program om du missade början.  
Se de program du missat upp till 48 timmar senare. 
Använd på upp till 3 enheter samtidigt. 
 
Som Viasatkund ingår detta i ditt TV-abonnemang. 
 
 
 

Vi reserverar oss för feltryck samt framtida prisjusteringar och förändringar av tjänster och utbud 



ALLT DET HÄR FÅR DU MED VIASAT 
 

 Kanalerna TV3, TV6, TV8 och TV10 – endast hos Viasat! 
 

 Sport i världsklass från Premier League, Champions League, La 
Liga, Serie A, Formel 1, NHL, NFL, Euroleague Basket, Rugby-VM, 
Cykel-VM, Europatouren och mycket mer. 
 

 Alla barnens favoritkanaler. 
 

 Ett stort utbud av populära dokumentär och underhållningskanaler. 
 

 De bästa filmerna, helt utan reklamavbrott. 
 

 Viasat TV To Go och Viaplay ingår. Hela familjens 
favoritserier,1000-tals filmtitlar och den bästa live-sporten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


