TELE2 kanalmeny

Grundutbudet är kanalerna du ser här nedan, de ingår alltid utan kostnad.
I steg 1 väljer du helt fritt mellan Intressepaket och/eller Premiumpaket.
Därefter kan du i steg 2 även lägga till Tilläggspaket och/eller à la cartekanaler. Har du några frågor, ring vår Kundservice på 0200-25 25 25.
Läs mer om alla kanalerna på tele2.se/tv.
Grundutbudet:

STEG 1: INTRESSEPAKET
Intressepaketet är uppdelade på olika intresseområden. Välj bland våra färdiga
paket eller mixa ihop ditt eget paket. Med Maxpaketet får du alla kanaler.

NÖJE – 89 kr/mån

FAKTA – 69 kr/mån

De mest populära nöjeskanalerna med
TV-serier, film och stora evenemang.

Nyhetskanaler som belyser aktuella händelser ur olika perspektiv. Följ nyhetsrapporteringen från hela världen

SPORT – 69 kr/mån

DOKUMENTÄR – 69 kr/mån

Här kan du följa allt från fotboll och ishockey
till snooker och cykling.

MUSIK – 69 kr/mån

Underhållning och musikvideos dygnet runt.
Allt från gamla klassiker till de nyaste R’nBlåtarna.

Gillar du dokumentärer får du ditt lystmäte
här. Natur, historia, vetenskap och det
mesta där emellan.

BARN – 69 kr/mån

Barnprogram för de allra minsta, tecknade
serier för alla åldrar och ungdomsserier för
de lite äldre barnen.

FILM – 69 kr/mån

Klassiska filmsuccéer, nya filmer, svenska
filmer och de mest efterfrågade kvalitetsfilmerna producerade utanför Hollywood.

MIX5 – 99 kr/mån
MIX8 – 129 kr/mån

MAXPAKET
299 kr/mån

Vårt populäraste paket. Här väljer du helt
fritt bland de kanaler som finns i Intressepaketen. Välj fem eller åtta kanaler.

Samtliga kanaler ur paketen:
Nöje, Fakta, Dokumentär, Sport,
Film, Barn och Musik.

STEG 1: PREMIUM
Det är i Premiumsortimentet du hittar alla Viasat och Canal+ kanaler. Här finns alla stora
film- och sportkanaler men även ett rikt och varierat utbud i Viasats Silver- och Guldpaket.

NÖJESPAKET

Nöjespaketet med 9 kanaler (och grundutbudet
med 9 kanaler) ingår när du köper Viasat Silver
eller Viasat Guld.

VIASAT SILVER – 199 kr/mån

Med Viasat Silver får du 32 kanaler fördelade
på en mängd olika områden. Nöje, fakta, sport,
nyheter, film, musik och barnprogram. Allt en
familj kan behöva!

VIASAT Guld – 319 kr/mån

Med Viasat Guld ingår samma kanaler som i
Viasat Silver samtidigt som du får alla Visats
filmkanaler och de flesta sportkanalerna.

VIASAT SPORTpaket
139 kr/mån

Fyra fullmatade sportkanaler, varav tre helt
unika genrekanaler: Viasat Fotboll, Motor
och Hockey.

TV1000 + VIASATSPORTPAKET – 199 kr/mån
TV1000 – 149 kr/mån
TV 1000 är sju filmkanaler för alla smaker, TV1000, Nordic, Action, Drama, Family, Classic och Plus
One. Viasat Fotboll, Viasat Hockey och Viasat Motor fokuserar 100% på just din sport. Viasat Sport
ger dig det bästa från sporter som ishockey, tennis, basket, amerikansk fotboll och kampsport.

Canal+ TOTAL – 269 kr/mån

Canal+ SPORT - 229 kr/mån

Canal+ FILM - 189 kr/mån

Med CANAL+ Total ingår
fem filmkanaler och tre
sport-kanaler.

Med Canal+ Sport ser
du över 600 direktsända
matcher om året från
världens största ligor.

Med Canal+ Film får du
de hetaste serierna och
de stora biosuccéerna.

SÄSONGSKORTet Combi – 169 kr/mån
Allsvenskan – 199 kr/mån
Elitserien – 229 kr/mån
Vill du vara säker på att inte missa en enda match från Allsvenskan och Elitserien väljer du Säsongskortet Combi. Självklart finns även möjligheten att
beställa säsongskortet för enbart Allsvenskan eller Elitserien. 12 månaders bindningstid. Säsongskorten kan endast köpas i kombination med Canal+
Total eller Canal+ Sport. Månadsavgiften debiteras bara under säsong, under övriga året är det betalningsfritt.

STEG 2: TILLÄGGSPAKET
När du har något av våra intressepaket eller något ur Premiumsortimentet kan du
även köpa Tilläggspaket samt välja helt fritt ur vår à la carte-meny här nedan.

tv4 paket
69 kr/mån

DISCOVERY PAKET
69 kr/mån

Det mest prisvärda paketet för dig
som vill se samtliga TV4-kanaler och
som dessutom vill ha ett brett utbud
av fi lm, sport, serier, komedi, science
fiction och fakta.

Stora explosioner, helt galna experiment, fascinerande djur eller spännande historia. Nya Discovery World,
med program som handlar om allt
från historia och kultur till mystiska
fenomen och brottsutredningar.

HD-paket – 79 kr/mån

Både bättre bild och riktigt bra program! Vill du komma så nära det bara är möjligt? Då ska du skaffa HD-paketet
från Tele2. Det är kvalitetsprogram från SVT, Eurosport och Discovery med oslagbar detaljrikedom, knivskarp
skärpa och kristallklart ljud. För att kunna se HDTV behöver du en platt-TV som är HD-ready, en HDTV-box och ett
kanalutbud som sänder HD-formatet.

STEG 2: a la carte-kanaler – Kanaler som du köper styckvis.
NORDISKA KANALER
DR1........................................................19:-/mån
FTV Finland........................................19:-/mån
NRK1.....................................................19:-/mån
NRK2....................................................19:-/mån
TV2 Danmark....................................19:-/mån

GREKISK KANAL
ERT........................................................19:-/mån

MUSIKKANALER
MTV2................................................... 29:-/mån
VH1...................................................... 29:-/mån
VH1-Classics..................................... 29:-/mån

ARABISKA KANALER
Al Jazeera.......................................... 39:-/mån
TV7 Tunis............................................19:-/mån

ITALIENSK KANAL
Rai Uno................................................19:-/mån

BARNKANALER
Disney XD...........................................19:-/mån
Cartoon Network............................ 29:-/mån
Disney Channel................................ 39:-/mån
Nickelodeon .....................................19:-/mån

KANALER FRÅN BALKANLÄNDER
HRT 1....................................................19:-/mån
OBN.......................................................19:-/mån
RTK Kosovo........................................19:-/mån
TV RTCG..............................................19:-/mån

FILMKANALER
Showtime ......................................... 29:-/mån
Silver.................................................... 29:-/mån
TV4 Film............................................. 29:-/mån
Turner Classic Movies................... 29:-/mån

SPORTKANALER
Viasat Golf........................................ 99:-/mån
Viasat Motor..................................... 99:-/mån
Viasat Hockey.................................. 99:-/mån
Viasat Fotboll................................... 99:-/mån
Viasat Sport .................................... 99:-/mån

CHILENSK KANAL
TV Chile............................................ 149:-/mån
FRANSK KANAL
France 2..............................................19:-/mån

IRANSKA (PERSISKA) KANALER
Irinn.......................................................19:-/mån
Jaame-e-jam.....................................19:-/mån

POLSK KANAL
TVP Polonia........................................19:-/mån

TURKISKA KANALER
Show TV Turk....................................19:-/mån
TRT INT................................................19:-/mån
TYSKA KANALER
RTL........................................................19:-/mån
ZDF........................................................19:-/mån
UNGERSK KANAL
M2 Magyar TV..................................19:-/mån
Ukrainsk KANAL
YTP........................................................19:-/mån

PORTUGISISK KANAL
RTP Internacional.............................19:-/mån
RYSKA KANALER
RTR Planeta.......................................19:-/mån
SPANSKA KANALER
Canal 24 horas.................................19:-/mån
TVE Internacional ...........................19:-/mån

ÖVRIGA KANALER
God Channel..................................... 39:-/mån
Private Spice.................................... 99:-/mån
Playboy TV........................................ 29:-/mån

HUR VILL DU SE PÅ TV?
För att kunna se på digital-TV behöver du en digital-TV-box. Du kan välja mellan tre olika
från Humax. Priset skiljer sig beroende på vilken du väljer och hur lång bindningstid du har
på ditt programabonnemang.

STANDARDBOX

Med standardboxen kan du sortera kanalerna efter namn, i
kanalnummerordning och även göra listor med dina favoritkanaler. Boxen har så kallad föräldrakontroll där du måste
ange en kod för att se vissa program eller kanaler.

HD-BOX

Denna box behöver du som vill kunna se kanaler och program med HD-kvalitet. HD står för High Definition och ger
oslagbar detaljrikedom, knivskarp skärpa och kristallklart
ljud. Öka upplevelsen och kom närmare än du trodde var
möjligt.

INSPELNINGSBAR BOX

Den här boxen kommer att förändra ditt sätt att se på TV
för alltid. Du kan spela in upp till 100 timmar TV-underhållning och du kan pausa och spola hur du vill i live-TV.
Du kan spela in två program medan du tittar på ett
tredje. Dessutom navigerar du enkelt i den överskådliga
programmenyn och spelar in med ett enda knapptryck.

Standardbox
HD-box
PVR/inspelningsbar box

0 mån

12 mån*

24 mån*

990 :2 490 :2 490 :-

490:1 490:1 490:-

1 :490:490:-

Frakt tillkommer med 99 kr per box. Krypteringsavgift (tidigare kortavgift) tillkommer med 149 kr/halvår. Vid nyteckning 12 eller 24 månader
bjuder vi på första halvåret. Säger du upp alla dina kanalpaket är det ingen uppsägningstid på själva programkortet men vill du efter uppsägning beställa nya kanaler utgår en ny krypteringsavgift för det nya programkortet. Kostnad för kanalutbud tillkommer på extra digital-TV-boxar.
Avgift för pappersfaktura 24 kr/faktura, autogiro 0 kr. Med reservation för ändringar. Alla priser gäller inom Sverige. För ytterligare abonnemangsinformation, se tele2.se eller ring 0200-25 25 25.
*Boxrabatterna vid 12 respektive 24 månaders bindning gäller endast vid köp av kanalpaket för minst 99 kr/månad.
Värdet räknas utifrån ordinarie prislista och inkluderar ej krypterings- och fakturaavgifter.

När du har fler än en TV.
Har du en extra TV hemma behöver du först och främst en extra digital-TV-box. Du betalar halva krypteringsavgiften
för alla kort utöver det första**. Väljer du samma Intressepaket på programkort nummer två betalar du halva priset för
det Intressepaketet. Vill du ha kanaler från Premium-, Á la carte- eller Tilläggsutbudet är det fullpris som gäller på alla kort.

**Har du fler programkort än två får du halva priset även på de övriga programkorten (under förutsättning att det är samma Intressepaket på alla
kort). Exempel: Tre boxar med Nöjespaketet kostar 89 kr + 45.50 kr + 45.50 kr (per månad) för Intressepaketet samt 149 kr + 74.50 kr + 74.50 kr
för krypteringen (per halvår). Priserna gäller tillsvidare.
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