
VIASAT
TV. PL AY. BREDBAND.

VI ÄR 
UNDERHÅLLNING.



Med Viasat kan du välja tv-paket efter dina intressen. Välj bland våra färdiga grund-
paket; Bas, Mellan, Stor eller Premium och du får möjlighet att välja till de tillval som 
passar just dig eller hela familjen. Vi vill att du ska få en tv-upplevelse utöver det 
vanliga genom att enkelt kunna anpassa ditt tv-paket även under bindningstiden. 
Viaplay ingår – så du kan även ta med dina kanaler och ditt innehåll på Viaplay och 
streama på alla dina skärmar i hela EU. 

Som kund hos Viasat kan du:
   Kombinera grundpaket med valfritt tillvalspaket

   Röra dig fritt mellan olika paket under bindningstiden.

   Ta med ditt tittande, Viaplay ingår i hela EU.

BAS  235 kr/mån
Vårt Bas-utbud med de vanligaste kanalerna. Viaplay ingår med streamade kanaler, 
så att du kan titta på tv var du vill, när du vill. 

MELLAN  335 kr/mån
Vårt underhållningspaket för hela familjen med nyheter, dokumentärer och de största 
barnkanaler från Disney, Nickelodeon och Cartoon Networks. Viaplay ingår med 
streamade kanaler, serier och barninnehåll. 

STOR   385 kr/mån
Tv-paket Stor ger dig bred underhållning med extra fokus på serier och film. Se serier  
i HD med kanalen Viasat Series HD och över 200 filmer med playtjänsten Filmfavoriter. 
Viaplay ingår med streamade kanaler, Viaplay Originals, serier och barninnehåll.

PREMIUM  755 kr/mån
Vårt största tv-paket maxat med sport, film och serier i 
världsklass. I tv-paket Premium ingår Stor och tillvalspaketen 
Viasat Film och Viasat Sport. Viasat Film ger dig de största 
filmsuccéerna och prisbelönta tv-serier. Med Viasat Sport 
får du över 20 000 timmar livesport om året samt studios 
med våra populära experter och kommentatorer. Ta del av 
din underhållning på alla dina skärmar, var du vill, när du vill. 
Viaplay ingår med streamade kanaler och all film och sport. 
För dig som vill ha allt – och lite till.

SKÄDDARSY DITT TV-PAKET
Viasat erbjuder snabbt och stabilt bredband i de flesta svenska nät. Välj mellan flera 
olika hastigheter för att tillgodose just ditt behov. Rör dig fritt mellan hastigheter 
under bindningstiden. Beställ bara bredband, eller tillsammans med tv och få pris-
garanti på bredbandet.*

Våra bredbandshastigheter:

• 100 Mbit/s • 250 Mbit/s • 500 Mbit/s • 1000 Mbit/s

Välj uppladdningshastighet efter ditt behov.

Med bredband från Viasat får du även:

  F-Secure SAFE kostnadsfritt i 3 månader

  BookBeat kostnadsfritt 1 månad

BREDBAND FRÅN VIASAT

SPARA
100 KR/MÅN

MED PREMIUM

*Prisgarantin innebär billigare bredband jämfört med tv-operatörna ComHem, Boxer, Telia och Telenor vid teckningstillfället. 
Prisgarantin avser månadsavgiften och jämförelsen gäller ordinarie pris på fast bredband med samma hastighet och nät i 24 mån 
vid nytecknande av tv-abonnemang, minst Bas.



HD HD HD HD HDHD HD HD HD

• Överlägset bäst utbud av de största biosuccéerna i USA och Sverige.
• Nya premiärer varje vecka från studios som Disney, NBC, Universal, MGM, 

Sony, Nordisk Film och Scanbox, först i Sverige på tv. 
• HD ingår.

Ingår  Viaplay ingår med film, serier och hela barnutbudet.  
Dessutom får du exklusivt innehåll och Viaplay Originals – i hela EU.

Ingår   Titta offline. Ladda ner dina favoriter i mobilen eller  
surfplattan och titta på flyget, i bilen eller i hängmattan. 

Ingår  Streamade kanaler – titta när och var du vill på alla dina skärmar.

HD HD HDHD

TILLVALSPAKET FILM

VIASAT FILM – 150 KR/MÅN

En stor blandning av filmpärlor i alla genrer: kassasuccéer och kritikerrosade filmer,  
romantiska komedier, actionfilmer, indiefilmer och mycket mer.

Allt det här ingår:
•  Filmbibliotek i boxen med mer än 200 filmer att titta på när det passar dig.
•  15 nya filmer varje månad.
•  Filmfavoriter ingår kostnadsfritt för dig som har tv-paket Stor eller Premium.

– 49 KR/MÅN

TILLVALSPAKET SPORT

* Golfutbudet ingår endast om du har Viasat Golf i ditt utbud.  = Finns som streamad kanal

VIASAT SPORT – 320 KR/MÅN

C MORE SPORT – 449 KR/MÅN

HDHDHD HD HD HDUHD HD

• Champions League, Premier League, NHL, Formel 1 och NFL.
• Över 20 000 timmar livesport året om.
• HD och UHD ingår. 

Ingår Viaplay ingår med hela sportutbudet* – streama i hela EU. 
Ingår Streamade kanaler – titta på sportkanalerna var och när du vill på alla dina skärmar.

• Svenska och internationella ligor
• Serie A, La Liga, Allsvenskan, Superettan, SHL och HockeyAllsvenskan.
• HD ingår.

Ingår  Streamade kanaler i Viaplay ingår.

  C Mores streamingtjänst med hela sportutbudet och webbexklusiva matcher ingår.

Ingår



Streamade kanaler i Viaplay ingår exklusivt för dig som är Viasatkund. Streama upp 
till 64 kanaler på alla dina skärmar. Streamade kanaler finns tillgängligt på din mobil, 
dator, surfplatta, Apple TV, smart-tv och Chromecast. Utbudet av streamade kanaler 
baseras på ditt valda tv-paket.

STREAMADE KANALER

HÄR FINNS VIAPLAY

Mobiler &
Surfplattor

Smart TV
Android TV

Chromecast Dator Spelkonsoler Apple TV

VIASAT GOLF  129 kr/mån 
Se de stora tävlingarna från PGA European Tour, LPGA Tour, 
World Golf Championship, Ryder Cup, Asian Tour, Race to 
Dubai och åtta av nio majors med Viasats golfkanal. Appen 
Viasat Golf Card ingår som ger dig 40% reducerad green-
fee på 40 olika golfbanor runt om i Sverige. Golfutbudet i 
Viaplay ingår.

C MORE GOLF  149 kr/mån
Här ser du alla tävlingar från The PGA Tour, FedExCup, US Masters, Web.com Tour, 
veterantouren PGA Tour of Champions och många fler från C More. Kanalen C More 
Golf ingår samt hela golfutbudet på C Mores streamingtjänst. 

HORSE & COUNTRY  59 kr/mån
Horse & Country är en internationell sport- och livsstilskanal för alla som är intresse-
rade av hästar, hästsport och livet på landet. 

NORGE  49 kr/mån
Tillvalspaket Norge ger dig fyra kanaler för hela familjen och du kan se allt från 
filmer och serier till barnprogram och dokumentärer. Kanalerna NRK1, NRK2 och 
NRK3 ingår – allt på norska.

DANMARK  49 kr/mån
Med tillvalspaketet får du fyra av Danmarks största kanaler, DR1, DR2, DR Rama- 
sjang och TV2. Här finns något för alla – nyheter, filmer, serier och mycket annat.  
Allt på danska.

TV CHILE  149 kr/mån
TV Chile ger dig mängder av underhållning i form av barnprogram, dokumentärer, 
såpoperor, sport och nyheter. Allt på spanska.

ÖVRIGA TILLVAL

VIASAT GOLF 
& C MORE GOLF 

249 KR/MÅN
SPARA 29 KR/MÅN

HAR DU TV I FLERA RUM?
Lägg till ditt tv-utbud i flera rum så  
kan alla i familjen se det de vill. 

Viasat HD-box
• Smidig tv-box.
• Playtjänster och  

hyrbutik i boxen.

Månadskostnad HD-box

Tvilling* 117 kr 0 kr

Trilling* + 39 kr 695 kr

Fyrling* + 39 kr 695 kr

*  Tar du emot tv-signalen via fiber behöver du en 
switch för att koppla upp flera boxar.

VIAPLAY & 
STREAMADE 

KANALER 
INGÅR



Skapa din egen profil på Viaplay! Nu har du möjlighet att ha en personlig profil med 
din egen aktivitetslista som inte krockar med andra tittare. Spara dina favoriter utan 
att störas av andra i hushållet och säkerställ att barnen bara kommer åt passande 
titlar för sin ålder. Du kan även välja din egen avatar-bild för att göra profilerna mer 
personliga. 

Profiler för stora och små
Det ska vara roligt för barnen att komma in till Viaplays värld, varje dag. Med unika 
profiler för dig och barnen är det enklare att hamna på rätt ställe från början. Barnen 
fortsätter titta där de slutade, ni föräldrar får ha era serier ifred. Självklart kan barnen 
även streama barnkanalerna från utbudet i ditt tv-paket. Lekfullt, färgglatt och 
säkert. Ett roligare Viaplay för barnen, helt enkelt.

Skapa barnprofiler
Lägg till färgglada barnprofiler för de små som automatiskt får barnanpassade 
startsidor med favoritinnehållet. Skapa upp till 6 profiler och separera dina 
favoritserier från barnens magiska superhjältar. Enkelt va?

Säkert och roligt
Håll koll på vad ditt barn kan göra i Viaplay-appen. Bestäm vad barnen får se – sätt 
åldersgräns för de minsta i barnprofilens inställningar. Är du rädd för att en hyr- eller 
köpfilm ska köpas av misstag? Inga problem, slå på Köplås i kontoinställningarna.

PROFILER PÅ VIAPLAY
Viaplay ingår för alla Viasatkunder till ett värde på upp till 449 kr/mån. Med Viaplay 
får du tusentals filmer, serier och barnprogram. Dessutom sänder vi över 20 000  
timmar livesport per år och du kan streama över 60 kanaler på alla dina skärmar –  
i hela EU. Perfekt till resan eller på landstället.

Se exklusivt innehåll och Viaplay Originals med svenska och nordiska produktioner. 
Ladda ner och titta offline eller byt mellan olika skärmar. Utbudet i Viaplay baseras 
på ditt valda tv-paket.

VIAPLAY



VIASAT ULTRA HD-BOX
Vår kraftfulla och supersnabba Ultra HD-box.  
Upplev tv i bästa kvalitet med Samsung 680.

Vill du spela in? Köp en inspelningsbar Ultra 
HD-box med 500 GB minne så kan du spela in 
hundratals timmar av dina favoritprogram.  
Du kan titta på tv samtidigt som du spelar in.

995 kr  Ord. pris: 2 995 kr

0 kr 
Ord. pris: 1 995 kr

Här är tv-boxen som tar ditt tv-tittande till en ny nivå! Du kan se innehåll i 
Ultra HD, vilket ger dig tillgång till en ännu bättre tv-upplevelse.

Tack vare tv-boxens kraftfulla hårdvara startar den snabbt och du kommer 
uppleva snabba kanalbyten och smidig navigering i menyerna. 

Med vår Ultra HD-box får du:

• En 10 gånger snabbare box än en standard HD-box.

• Högre bildupplösning och bättre uppskalning.

• En box anpassad för större tv-apparater.

• Trådlöst wifi inbyggt i boxen (gäller för parabol-tv).

• Modern användarupplevelse med smidig navigering.

• Möjlighet att se två kanaler samtidigt med ”sida-vid-sida”. 
TRÅDLÖS BRYGGA
Skapa en trådlös tv-brygga för enkel överföring  
av tv-signal för fiber-tv mellan din tjänstefördelare 
och tv-box med Arris VAP3402.
 
• Skapade för trådlös tv i HD och Ultra-HD.

• Utbyggnadsmöjlighet för tv i två rum.

• Använder 5GHz band för minskad störning från 
annan uppkopplad utrustning i hemmet.

Appen Viasat 
fjärrkontroll*

• Visuell tv-guide.

• Bokmärk dina favoritprogram.

• Nå enkelt våra playtjänster.

• Skapa din egna fotbollsvy.

* Fungerar ej på HD-box med fiber-tv.

Tv-modul*
Titta på tv  
via parabol 
utan box. 495 kr 

Ord. pris: 795 kr

Kompletterande singelenhet 
för tv i två rum 495 kr

*  Tv-modulen sätts in i din tv tillsammans med 
ett programkort från Viasat. Playtjänsterna i 
boxen är inte tillgängliga med tv-modul.

SNABB 
OCH ENKEL 

INSTALLATION

895 kr
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Stor - 385 kr/mån = Finns som streamad kanal
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PREMIUM – 755 KR/MÅN     Välj Premium – få 100 kr rabatt!

Mellan - 335 kr/mån = Finns som streamad kanal
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Premium - 855 755 kr/mån = Finns som streamad kanal
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Bas - 235 kr/mån = Finns som streamad kanal

Viaplay

Ingår Streamade kanaler

Ingår Barninnehåll

Ingår Film och serier

Ingår Sport

Playtjänster

SERIER

BARN

FILM
 

SPORT

+26 playkanaler

Playtjänster

SERIER

BARN

+25 playkanaler

Playtjänster

SERIER

BARN

+25 playkanaler

Playtjänster

12 playkanaler

Viaplay

Ingår Streamade kanaler

Ingår Barninnehåll

Ingår Serier

Viaplay

Ingår Streamade kanaler

Ingår Barninnehåll

Ingår Serier

Viaplay

Ingår Streamade kanaler

STOR – 385 KR/MÅN

MELLAN – 335 KR/MÅN

BAS – 235 KR/MÅN

I Premium ingår tv-paket Stor,  Viasat Film och Viasat Sport.

Ingår = Innehåll i Viaplay           = Finns som streamad kanal


