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Tillkommer: Hårdvara från 0:- och uppåt 

 

OBS! detta är ett axplock av vad Viasat erbjuder. Utbudet 
och erbjudanden förändras ofta, för att få senaste 
informationen besök www.viasat.se eller ring kundtjänst på 
0200-219 219 

 

Produkter och tjänster – gör din TV-upplevelse ännu bättre 

Underhållning på dina villkor är så mycket mer än att välja vilka kanaler du ska ha i ditt 
abonnemang. Idag finns det nämligen fler sätt att se på TV än att sitta i vardagsrummet. Du kan få 
hela ditt utbud i alla rum, i sommarstugan, i datorn och i knivskarp kvalitet. Du kan till och med 
titta på ett program precis när du vill, utan att styras av TV-tablån. Du bestämmer alltså själv hur 
du vill utforma ditt abonnemang – det är underhållning på dina villkor. 
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Se på TV när det passar dig! 

Här får du de största 

playkanalerna och ett stort 

filmbibliotek direkt i din TV.  

 
Dina ögon förtjänar det bästa! 

Se dina favoritprogram 

i knivskarp kvalitet med HDTV 

från Viasat.  

  

Nu är det slut på kriget om 

fjärrkontrollen. Med 

ViasatHelaHuset får du alla 

dina kanaler i flera TV-

apparater.  

 
Det är lätt att komma igång 

med Viasat. När du 

tecknar ett nytt abonnemang 

ingår fri installation.  

  

Nu kan du få hela ditt vanliga 

TV-utbud i sommarstugan. 

Perfekt för regniga dagar!  

  

ViasatSupport hjälper dig med 

frågor som rör abonnemang, 

teknik och faktura.  

 
Gör dig fri från alla TV-tider 

med en inspelningsbar box. 

Spela in, pausa och spola i 

direktsändning.  

 
Vill du ha kontroll på vilka 

kanaler barnen kan se? Genom 

vår föräldrakontroll kan du 

spärra vissa kanaler med en 

kod.  

 
Nu är det slut på alla tråkiga 

stunder! Beroende på ditt val 

av operatör, kan du se ett 

flertal av våra kanaler i din 

mobil.  

 
Säsongskortet 

Följ ditt favoritlag i 
Allsvenskan! Med Säsongskortet 

får du uppleva stämningen, 
kampen och känslorna direkt i 

TV-soffan.  

  

 
Viasat Golf 

Här ser du all golf som är värd 
att se. Vi direktsänder över 

2000 timmar golf i världsklass 
från alla stora tävlingar  

 
Viasat Golf Card 

Kom ut på banan med Viasat 
Golf. ViasatGolfCard ger 40% 

reducerad greenfee på 40 
banor runt om i Sverige.  
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