
Nu med inkluderet i alle kanalpakkerFilm & Serier og

Se det du elsker. 
Og mere til.

en sikker forbindelse
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Nu er vi klar med de 3 populære tv-pakker, sammensat af mere end 
60 af de allerbedste tv-kanaler fra ind- og udland. Du kan vælge mellem 
Grundpakken, Mellempakken eller Fuldpakken. 

Se favoritterne fra Discovery Networks
Du får selvfølgelig også adgang til alle dine favoritkanaler fra Discovery 
Networks, så du ikke behøver at gå glip af de bedste realityprogrammer,
de største sportsøjeblikke eller dine yndlingsserier.  

Viaplay Film & Serier og PlayMaker inkl. i alle tv-pakker
Vi har skruet endnu mere op for film og serier med streamingtjenesten 
Viaplay Film & Serier, som er inkluderet i prisen på alle tv-pakker. Samtidig 
kan du med Web-TV via PlayMaker appen se dine tv-kanaler på farten på 
din smartphone eller tablet. 

Suppler med Mix-Selv Tv og TV 2 PLAY Premium
Allerede fra Grundpakken kan du supplere med Mix-Selv Tv, Tilvalgspakker 
og -kanaler og skræddersy tv-pakken. Fra Mellem og Fuldpakken kan du 
supplere med TV 2 PLAY til en meget favorabel pris. 

Viaplay Film & Serier er en streamingtjeneste, 
hvor du får adgang til alle Viaplays programmer, 
serier og masser af film. Viaplay Film & Serier 
er inkl. i alle tv-pakker.  

Alle dine 
favoritkanaler. 
Også fra Discovery 
Networks.
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Nu behøver I aldrig mere være uenige om, hvad I skal se eller 
hvornår. Hos os har du med Web-TV via PlayMaker appen alle 
muligheder for at se dine tv-kanaler på både smartphone og 
tablet, lige når det passer dig – eller resten af familien. Allerede 
fra Grundpakken er Web-TV via PlayMaker appen inkluderet i 
prisen på tv-pakken. så du altid har mulighed for at følge med 
i favoritserien eller fange gårsdagens afsnit.

Få mere ud af din underholdning.

Nu med i alle kanalpakker

175,-
TV-PAKKER FRA

pr. md.*

Se mere fra side 4

*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye tv-kunder.
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Action. 
Og mere til.

Med Viaplay Film & Serier har du ubegrænset adgang 
til alt det, du kender fra Viasat. Du har film, serier 
og den bedste børneunderholdning samlet ét sted 
– og selvfølgelig adgang uanset om du er hjemme
eller på farten. Du kan oven i købet se eller gense
alle programmer i op til 48 timer.

Klar. Parat. Stream.
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Som noget helt nyt skruer vi ekstra meget op for streamingen. Fra 
årsskiftet er Viaplay Film & Serier nemlig inkluderet i prisen på alle 
vores tv-pakker. Her får du adgang til hele Viasats verden af under-
holdning med alle de bedste film og serier lige når det passer dig. 
Du kan med andre ord kombinere det bedste fra to verdner: alle de 
tv-kanaler du elsker og masser af spændende streaming.

Viaplay Film & Serier er tilgængelig på både smart tv, smartphones, 
tablets og computer, så du har adgang til ubegrænset streamning 
der, hvor du er – både i Danmark og resten af EU.

Det man elsker, 
streamer man

VIAPLAY 
INKL. I ALLE 
TV-PAKKER
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Pakket 
med kanaler 
du elsker. 
Og mere til.

Sådan vælger du.
Start med at vælge en tv-pakke. Du kan vælge mellem 
Grundpakken, Mellempakken eller Fuldpakken. 
Viasat Film & Serier og Web-TV via PlayMaker appen 
er inkluderet i prisen på alle tv-pakker. 

Suppler Grundpakken med ekstra tv-kanaler med enten 
Mix-Selv Tv eller Tilvalgspakker eller Tilvalgskanaler. 

Suppler Fuldpakken med TV 2 Play Premium til kun 39 
kr./md. (normalpris 179kr./md.)



Prøvekanal

Inkl. og
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Grundpakken

I Grundpakken får du en række af de vigtigste danske, nord-
iske og tyske kanaler. Gå på opdagelse i DR’s mange forskel-
lige kanaler, nyheder og underholdning på TV 2.

• Viaplay Film & Serier og Web-TV via PlayMaker
appen er inkluderet i prisen.

• Suppler med Mix-Selv Tv og skræddersy Grundpakken
med ektra kanaler fra Fuldpakken.

• Suppler med Tilvalgspakker eller Tilvalgskanaler

Det bedste udgangspunkt.

175,-
GRUNDPAKKEN

pr. md.*

23 tv-kanaler

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. for nye tv-kunder.



Prøvekanal

Inkl. og
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Mellempakken

Mellempakken forkæler dig med en stor del af de bedste 
kana ler fra ind- og udland. Gå på opdagelse i action, sport, 
nyheder, børneunderholdning og serier i alle afskygninger. 

• Viasat Film & Serier og Web-TV via PlayMaker appen
er inkluderet i prisen.

• Suppler med Tilvalgskanaler og skræddersy
din Mellempakke.

Tv og streaming til alle. 

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. for nye tv-kunder.

419,-
MELLEMPAKKEN

pr. md.*

41 tv-kanaler



Prøvekanal

Inkl. og
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Fuldpakken

Med Fuldpakken kommer du aldrig til at mangle underhold-
ning. Få adgang til alle de bedste tv-kanaler med nonstop 
underholdning hele døgnet for hele familien. Følg med i de 
største sportsbegivenheder, populære film og serier, daglige 
nyheder og masser af underholdning til de mindste. 

• Viaplay Film & Serier og Web-TV via PlayMaker appen er
inkluderet i prisen.

• Suppler med TV 2 Play Premium til kun 39 kr./md.
(normalpris 179 kr./md.)

Få det hele. Og mere til. 

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. for nye tv-kunder.

FULDPAKKEN 

614,-pr. md.*

57 tv-kanaler
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Fleksibel. 
Og mere til.

Mix-Selv Tv forudsætter valg af Grundpakken.
*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye tv-kunder.

99,-
MIX-SELV BASIS

pr. md.*

3 populære kanaler
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Mix-Selv Tv er til dig, der synes, at Grundpakken er for lille, 
men Fuldpakken for stor. Med Mix-Selv Tv kan du skræddersy din 
Grundpakke med ekstra kanaler, du selv vælger fra Fuldpakken. 

Sådan gør du
Start med at vælge Mix-Selv Basis med TV 3, Kanal 5 og Paramount 
Network Channel, så er du i gang. Herefter bygger du oven på med 
enten Mix-Selv 10 eller Mix-Selv 20. Mere fleksibelt kan det næsten 
ikke blive.

Mere fleksibilitet 
med Mix-Selv Tv

99,-
MIX-SELV BASIS

pr. md.*

3 populære kanaler

299,-
MIX-SELV 10

pr. md.*

Mix-Selv Basis
+ 10 valgfrie kanaler

399,-
MIX-SELV 20

pr. md.*

Mix-Selv Basis
+ 20 valgfrie kanaler

*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye tv-kunder.
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Tag dine tv-kanaler med dig overalt og få endnu mere ud 
af din tv-pakke med adgang til Web-TV gennem PlayMaker 
appen. Se dine tv-kanaler på enten pc, tablet eller mobil, 
uanset hvor du befinder dig i Danmark eller EU. 

Du skal blot aktivere dig i selvbetjeningen og hente 
PlayMaker appen, der hvor du henter apps, så er du klar.

• Start forfra
• Spol og sæt på pause
• Gå tilbage i arkivet i op 7 døgm
• Optag tv-programmer op til 6 dage

frem

Se det du elsker. Overalt.

NU MED
I ALLE

PAKKER



13

Få TV2 PLAY Premium.
Som tv-kunde hos os kan du få adgang til TV 2 PLAY, der er 
fyldt med dine yndlingsserier og snigpremierer, når du vil, 
og hvor du vil. Vælg mellem mere end 10.000 programmer 
fra alle TV 2s seks kanaler, der tilbyder alt fra dagens nyheder, 
serier, sport  og masser af comedy. 

Få TV 2 PLAY Premium for kun 39kr./md. (normalpris  
179 kr./md.) sammen med  Fuldpakken.

*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye tv-kunder.

45,-
TV2 PLAY

pr. md.*

Til Fuldpakke



Pakke SBS   130 kr./md.

Viasat Pakke Film   129 kr./md.

Pakke Discovery   55 kr./md.

Pakke Mix   78 kr./md.

TV2 Pakke   121 kr./md.

Pakke Eurosport   45 kr./md.
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Tilvalgspakker

55,-
PAKKER FRA

pr. md.*

De vigtigste kanaler

Vælg det du elsker.
Suppler din tv-pakke med en eller flere Tilvalgspakker, så den 
passer perfekt til dig og din familie. Tilvalgspakkerne er sammen- 
sat, så du nemt og hurtigt kan vælge de vigtigste kanaler inden 
for fx sport, film eller dokumentar. 

Du har adgang til Tilvalgspakkerne allerede fra Grundpakken. 

*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye tv-kunder.



Nickelodeon Toons 

eSports TV

Discovery Channel 

Canal 9 HD

Comedy Central 

AlJazeera

Kanal 4

TV3 Max

MotorVision TV 

Bloomberg TV 

Boomerang

MTV Hits

MTV Dance

MTV

MTV Rocks

Nat. Geographic Wild 

Nat. Geographic HD 

Nat. Geographic 

VH1 Classic

Viasat History HD

Viasat Golf

Viasat Explorer HD 

BBC World News 

VH1

CNN

TV2 Sport HD

Uptown Classic

dk4 HD

Viasat Nature HD

TV2 Zulu HD

TV2 News

History Channel HD 

H2 HD

Disney XD

Disney Junior

Cartoon Network 

TV2 Fri HD

ID Investigation Di 

TV3 Puls

TV3 Sport

TV3+ HD

Animal Planet HD 

Nick JR.

Disney Channel 

Nickelodeon

Eurosport 1

TV2 CharlieEurosport 2

Sky News

CNBC

Dantoto
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Tilvalgskanaler

10,-
KANALER FRA

pr. md.*

Nem at skifte

Suppler din tv-pakke.
Tilvalgskanalerne er en nem og fleksibel måde at supplere din 
tv-pakke på. Allerede fra Grundpakken kan du vælge en eller 
flere af dine yndlingskanaler. Se priserne i selvbetjeningen

Du kan selv nemt og hurtigt ændre dine valg i selvbetjeningen, 
så du altid har adgang til de mest aktuelle kanaler. 

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. for nye tv-kunder.
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Antenneforeningen har vurderet at alle de nye tiltag; Web-TV, ViaPlay og 
Mix selv, ikke kan anvendes optimalt uden at der er installeret et bredbånd i 
huset. Derfor tilbyder antenneforening rabat på Toftlund Bynetʼs bredbånd, 
hvis der samtidigt er levering at TV  pakke fra Toftlund Bynet.

Rabatsatsen er gradueret efter den valgte bredbåndshastigheden.

Tilvalgspakker og Tilvalgskanaler samt Mix-selv pakkerne kan ses uden at der 
er Bredbånd i huset, men kræver at der tilkøbes programkort til alle de 
fjernsyn der skal kunne modtage programmer fra disse pakker. Der kan pt 
max købes 4 kort pr. kunde.

Alternativt kan man benytte bredbåndet og den gratis løsning med Web-TV til 
at se de valgte kanaler og pakker. Med denne løsning kan man installere 
PlayMaker på max 4 enheder og max 2 enheder kan samtidigt vise forskellige 
programmer.



Se det du elsker. 
Og mere til.

Sådan 
gør du
Jeg er kunde
Du kan nemt ændre din nuværende tv-pakke 
eller bestille yderligere tjenester ved enten at

• Log ind på mit.toftlund.net

• Ring 74 834 600
• Telefonen åbningstider:

Mandag - torsdag 13:00 til 16:00 T
Fredag  10:00 til 12:00

Jeg er ny kunde
Er du ny kunde, kan du nemt oprette dig ved at 

• Ringe til 74 834 600
• Sende en mail til

antenneforening@toftlund.net
med dine kontaktoplysninger

• Telefon åbningstider:
Mandag - torsdag 13:00 til 16:00
Fredag  10:00 til 12:00

54
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