
TV-PAKKER
Vælg den grundpakke, du ønsker – og husk, at du kan bygge ovenpå din grundpakke  
med tilvalgskanaler og enkelte kanaler, så du får lige præcist de kanaler, du vil have.

TILVALGSKANALER
Vælg kanaler enkeltvis som tillæg til din grundpakke. 

4ALL

41 kanaler

299,,- /md.
Min. pris. 1. md. 308,75 kr.

       9,- pr. stk/md. TILVALGSKANALER        19,- pr. stk/md. TILVALGSKANALER

       29,- pr. stk/md. TILVALGSKANALER        39,- pr. stk/md. TILVALGSKANALER

4MORE

18 kanaler

229,- /md.
Min. pris. 1. md. 238,75 kr.

4ONE

8 kanaler

79,- /md.
Min. pris i 1. md. 88,75 kr.



TILVALGSPAKKER
Tilvalgspakker er kanalpakker, du kan føje til din grundpakke. Du kan også tilføje kanaler enkeltvis – se ”Tilvalgskanaler”. 

BØRNEPAKKE

Alle de bedste tv-kanaler for børn med kvalitets-
underholdning til både store og små.

69,- /md.

C MORE TOTAL 

Her får du alle C More-kanalerne med top-serier, 
premierefi lm og eksklusive sportsbegivenheder.
Denne pakke kræver tv-boks, der forudsætter 
Telia Bredbånd.

199,- /md.

SPORTSPAKKEN

Denne virkelig stærke sportspakke giver dig alt, 
hvad hjertet kan begære fra sportens verden. 
Se bl.a. fodbold fra de bedste ligaer. TV3 Sport 1 
kræver tv-boks, der forudsætter Telia Bredbånd.

99,- /md.

DISNEYPAKKE

Få de tre Disney-kanaler og alt det bedste fra den 
magiske verden i en blanding af spillefi lm, storfi lm, 
klassikere og serier. OBS: Kan ikke kombineres 
med Børnepakkken, der allerede indeholder de tre 
kanaler

49,- /md.

DISCOVERYPAKKE

Denne pakke er til dig der ikke kan få nok af vilde 
dyr, videnskab og historier om mennesker.

59,- /md.

HBOPAKKE

HBO-pakken består af hovedkanalen og en on 
Demand-kanal. Se alle de prisbelønnede tv-serier 
kun få timer efter premieren i USA, eller on Demand 
lige når du har tid og lyst. Se f.eks. Game of Thrones 
direkte på dit tv, tablet eller smartphone.

69,- /md.

SBSPAKKE

Underholdning er kodeordet. Med SBS-pakken får 
du fi re stærke kanaler med kvalitetsunderholdning 
til både mænd og kvinder.

99,- /md.

C MORE SPORT

To kanaler fra C More med masser af live sport fra 
verdens bedste sportsligaer.Denne pakke kræver 
tv-boks, der forudsætter Telia Bredbånd.

89,- /md.

C MORE FILM

8 kanaler fra C More med kvalitetsfi lm- og serier i 
alle genrer. Et must, hvis du elsker fi lm.Denne pakke 
kræver tv-boks, der forudsætter Telia Bredbånd.

179,- /md.

TV2PAKKE

Kan du ikke undvære disse fem populære TV2-
kanaler? Så kan du bestille TV2-pakken som 
supplement til din 4ONE-pakke.

119,- /md.


