
Du har möjligheternas TV

Vad väljer du?
Välj från Sveriges bredaste TV-utbud!

Familjepaket, sportpaket, barnpaket eller kanske filmpaket? Hos oss har du tillgång till Sveriges största utbud av kanaler.

SERIER SPORT FILM

NATUR BARN DOKUMENTÄR      

Tilläggspaket | januari 2019



*HD-utrustning krävs

viasat guld 650:-/mån(1)

Underhållning, dokumentärer, nyheter, film, sport och barnkanaler. 

Viaplay ingår viasat silver 250:-/mån(1) Viaplay ingår

viasat gOlF á la carte  
129:-/mån(1)

Glöm inte golfen! Med HD-kvalité.

viasat spOrt 399:-/mån(1)

Viasat Sportpaketet i HD. Viaplay ingår

Sport, film och alla HD-kanalerna på en gång.

viasat Film & spOrt 469:-/mån(1) Viaplay ingår

viasat Film 219:-/mån(1)

Viasat Film i HD. Viaplay ingår

Underhållning, dokumentärer, nyheter och barnkanaler.
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*HD-utrustning krävs

c mOre premium 524:-/mån(1)

c mOre standard 149:-/mån(1)

De bästa filmerna och populäraste serierna utan avbrott.
*

C More Play ingår

á la carte c mOre gOlF Hd 149:-/mån(1) 

Ett måste för dig som är golfintresserad.
C More Play ingår

C More Play ingår

Alla sportkanaler.

c mOre spOrt 471:-/mån(1)

C More Play ingår

Samtliga sport-, film- och seriekanaler.
*



Till Sappa Tio  kan du välja dessa HD-kanaler.  

Sappa Fem passar dig som vill välja  
själv. Välj ut dina fem godbitar bland de  
81 kanalerna nedan.             Pris: 99 kr/mån

Sappa Tio innehåller tio kanaler som  
du väljer bland de nedan. Du kan även 
välja HD-kanaler till ditt Sappa Tio!       Pris: 189 kr/mån

Du kan byta kanalerna i Sappa Fem eller Sappa Tio en gång varje månad om 
du skulle vilja. Kanalerna byter du på Mitt Sappa på sappa.se eller genom 
att ringa oss. Ändringar slår igenom vid nästa månadsskifte.
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ånTill Sappa T io  kan du välja dessa HD-kanaler.  

Sappa Fem passar dig som vill välja  
själv. Välj ut dina fem godbitar bland de  
89 kanalerna nedan.             Pris: 129 kr/mån

Sappa T io innehåller tio kanaler som  
du väljer bland de nedan. Du kan även 
välja HD-kanaler till ditt Sappa Tio!       Pris: 239 kr/mån

Du kan byta kanalerna i Sappa Fem eller Sappa Tio en gång varje månad om 
du skulle vilja. Kanalerna byter du på Mitt Sappa på sappa.se eller genom att 
ringa oss. Ändringar slår igenom vid nästa månadsskifte.

AUTICALN
C H A N N E L
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Du kan byta kanalerna i Sappa Fem eller Sappa Tio en gång varje månad om
du skulle vilja. Kanalerna bytar du genom att ringa oss.

*HD-utrustning krävs



Sappa Mest HD  innehåller �lm, musik, sport, serier,  
dokumentärer, nyheter och barnprogram. Det är 
vårt allra största kanalpaket! Du får  allt och lite 
till. Det är en bra mix av tv-kanaler, helt enkelt. 

62 kanaler      Pris: 389 kr/mån

SAPPA MEST EN GÅNG TILL FÖR HALVA PRISET
Om du vill se Sappa Mest på en tv till, kostar det 124,50 kr/mån 
(194,50 kr/mån med HD-kanaler). På en tredje tv betalar du 82 kr/mån 
(129,50 kr/mån med HD-kanaler) för kanalpaketet.

5

HD

*

*

*

*

HD

*

Sappa Mycket ger dig tillgång till de allra  
populäraste tv-kanalerna. För stora och små. För 
sportintresserade och kunskapstörstande. Sappa 
Mycket innehåller kort och gott något för alla!

40 kanaler      Pris: 239 kr/mån

Välj till dessa 4 HD-kanaler till Sappa Mycket             Totalt pris: 299 kr/mån

SAPPA MYCKET EN GÅNG TILL FÖR HALVA PRISET
Om du vill se Sappa Mycket på en tv till, kostar det 94,50 kr/mån  
(149,50 kr/mån med HD-kanaler). På en tredje tv betalar du 62,50 kr/mån 
(99 kr/mån med HD-kanaler) för kanalpaketet.

SAPPAS STORA UTBUD
I vårt utbud hittar du kanalpaket från Sappa, Viasat och C More. 
De är proppade med mängder av �lm, massor av sport, djur,  
natur, vetenskap, musik och barnprogram från världens alla hörn. 
Vi har också många HD-kanaler för den som gillar kristallklar 
bild och krispigt ljud.
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HD står för High De�nition, alltså högupplöst. 
I Sappa HD har vi samlat HD-kanaler som med 
kristallklara bilder och krispiga ljud, ger dig bästa 
tänkbara tv-upplevelser!

11 HD-kanaler  

E NSTAKA  H D-KANALER       Pris: 39 kr styck/mån

TV 3 HD visar dina favoritprogram inom underhållning, serier och sköna dokusåpor 
med en fantastisk bild i HD-kvalitet. Kanalen är en HD-version av vanliga TV3.

TV 6 H D är en manlig underhållningskanal. Här visas kaxiga och humoristiska serier, 
sport i världsklass samt kvalitétslång�lmer.

Fashion TV  H D visar nyheter och exklusiva reportage från modevärlden. Följ både 
designers och modeller på och bakom scenen på modevisningar och röda mattan.

MTV  L ive H D är kanalen som varvar musikvideos, musikprogram och live-events som 
MTV Unplugged, MTV VMA (Video Music Awards) och EMA (Europe Music Awards).

SA PPA H D EN GÅNG TILL FÖR HALV A P R I SE T
Om du vill se Sappa HD på en tv till, kostar det 94,50 kr/mån. På en tredje 
tv betalar du 62,50 kr/mån för kanalpaketet.
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HD står för High Definition, alltså högupplöst. 
I Sappa HD har vi samlat HD-kanaler som med 
kristallklara bilder och krispiga ljud, ger dig bästa 
tänkbara tv-upplevelser!

11 HD-kanaler pris: 189 kr/mån

ENStAKA Hd-KANAlER      pris: 39 kr styck/mån

tv3 Hd visar dina favoritprogram inom underhållning, serier och sköna dokusåpor 

med en fantastisk bild i HD-kvalitet. Kanalen är en HD-version av vanliga TV3.

tv6 Hd är en manlig underhållningskanal. Här visas kaxiga och humoristiska serier, 

sport i världsklass samt kvalitétslångfilmer.

BBC Hd ger dig nyheter, dokumentärer och underhållning i en härlig blandning.  

Utmärkt för dig som gillar lite av varje och vill se tv i bästa kvalitet.

Fashion tv Hd visar nyheter och exklusiva reportage från modevärlden. Följ både 

designers och modeller på och bakom scenen på modevisningar och röda mattan.

Mtv live Hd är kanalen som varvar musikvideos, musikprogram och live-events som 

MTV Unplugged, MTV VMA (Video Music Awards) och EMA (Europe Music Awards).

SAppA Hd EN GÅNG till FÖR HAlvA pRiSEt
Om du vill se Sappa HD på en tv till, kostar det 94,50 kr/mån. På en tredje 
tv betalar du 62,50 kr/mån för kanalpaketet.
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*HD-utrustning krävs
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HD står för High De�nition, alltså högupplöst. 
I Sappa HD har vi samlat HD-kanaler som med 
kristallklara bilder och krispiga ljud, ger dig bästa 
tänkbara tv-upplevelser!

11 HD-kanaler  P ris: 189 kr/mån

   Pris: 39 kr styck/mån

SA PP A H D EN GÅNG TILL  FÖR HA LV A P R I SE T
Om du vill se Sappa HD på en tv till, kostar det 94,50 kr/mån. På en tredje 
tv betalar du 62,50 kr/mån för kanalpaketet.
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ENSTAKA HD-KANALER

BBC Brit  bjuder på stor variation av 
ämnen: bilar, vetenskap & äventyr.

TV3 HD  visar en suverän mix av  
serier, livsstilsprogram & stor�lmer.

TV6 HD  visar kaxiga och humorist-  
iska serier och sport i världsklass.

Fashion TV HD  kanalen för dig som 
gillar reportage, nyheter & mode.

MTV Live HD  är kanalen som varvar 
musikvideos och live-event.

BBC Earth  visar program och doku -
mentärer om teknik och historia.

DJazz HD  är musikkanalen för dig 
som gillar jazz.

Brava HD  är musikkanalen som 
fokuserar på klassisk musik.
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Sappa Fakta visar djur, natur och dokumentärer.              69 kr/mån

Sappa Barn innehåller något för alla barn.            69 kr/mån

Sappa Norska innehåller Norges tre största kanaler.      49 kr/mån

Sappa danska ger dig tre kanaler från Danmark.              49 kr/mån

SMÅ BRA pAKEt
Vi har knåpat ihop några små kanalpaket som passar dig 
som vill ha flera kanaler inom samma intresseområde. Om 
du till exempel gillar vetenskap så är Sappa Fakta ett bra 
paket. Du som istället vill underhålla barnen hittar hem med 
Sappa Barn som bara innehåller barnkanaler.

Sappa Sport ger dig sport från precis hela världen.         69 kr/mån

AUTICALN
C H A N N E L
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Sappa Fakta  visar djur, natur och dokumentärer.              89 kr/mån

Sappa Barn  innehåller något för alla barn.            69 kr/mån

Sappa Norska  innehåller Norges tre största kanaler.      49 kr/mån

Sappa Danska  ger dig tre kanaler från Danmark.              49 kr/mån

SMÅ BRA PAKET 
Vi har knåpat ihop några små kanalpaket som passar dig 
som vill ha �era kanaler inom samma intresseområde. Om 
du till exempel gillar vetenskap så är Sappa Fakta ett bra 
paket. Du som istället vill underhålla barnen hittar hem med 
Sappa Barn som bara innehåller barnkanaler.

Sappa Sport ger dig sport från precis hela världen.         89 kr/mån

AUTICALN
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Sappa Norska  innehåller Norges tre största kanaler.      49 kr/mån

Sappa Danska  ger dig tre kanaler från Danmark.              49 kr/mån

SMÅ BRA PAKET 
Vi har knåpat ihop några små kanalpaket som passar dig 
som vill ha �era kanaler inom samma intresseområde. Om 
du till exempel gillar vetenskap så är Sappa Fakta ett bra 
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TV 4-paketet  innehåller det bästa från TV4 Gruppen.      79 kr/mån

BBC-paketet  ger dig tre kanaler från brittiska BBC.       59 kr/mån

Disneypaketet  underhåller både små och stora barn.     59 kr/mån

Discoverypaketet  ger dig fakta, brott, djur och natur.      89 kr/mån

M TV -paketet  innehåller underhållning för alla.              69 kr/mån
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1 kanal 
29:-/mån(1)

3 kanaler 
49:-/mån(1) 

5 kanaler 
69:-/mån(1) 

7 kanaler 
89:-/mån(1) 

11 kanaler 
129:-/mån(1) 

Favoritpaket världen
Sätt ihop ditt eget paket. Välj valfritt i listan av kanaler, oberoende från vilket land.

Kanalförteckningen kan komma att ändras utan förvarning. I de fall som en kanal utgår eller rättighet att distribuera i Sverige försvinner, kommer tecknat abonnemang 
på den aktuella kanalen att upphöra. Möjlighet att välja ersättningskanal kommer att ges.

Danska vägen 57B, 212 29 Malmö | 040-601 22 22 | kundservice@sydantenn.se | www.sydantenn.se

återFÖrsÄlJare
 
Euronics - Perfekt Ljud & Bild  Eriksgatan 148  Landskrona   Euronics - Perfekt Ljud & Bild  Norregatan 1 Eslöv 
Audio Video - Radio City  Södergatan 25  Helsingborg   Net2World  Strandgatan 20 Trelleborg
Euronics - Perfekt Ljud & Bild  Triangelplatsen  Höganäs   Knut Pers Trädgårdsgatan 8 Skurup
BA Foto  Klostergatan 10  Lund   Sydantenn Kundtjänst Danska vägen 57B Malmö

ANMÄRKNINGAR: 
          Paketet innehåller en eller flera HD-kanaler. ingår.
           

 Tilläggspaketen förutsätter ett programkort/TV (avgift enligt respektive näts avtalsvillkor tillkommer och inkluderar digitalt basutbud) samt en digitalmottagare DVB-C. 
Vid tecknande av Sappa paketet ingår Sappa alltid.

Kanalen kräver en digitalmottagare som klarar HD.
(1) Ingen avtalstid. 1 månads uppsägningstid om uppsägning sker 
senast 1 månad innan följande fakturaperiod.  

HD
KANALER

*

Med reservation för ev. tryckfel.

Bosnien
BN Sat

BN Music

OBN*
Danmark

DR 1

DR 2

TV2

Finland
Yle TV 1  

Yle TV 2  

MTV 3*      

Frankrike
TV5 Monde

Arte France

Holland
BVN

Italien
Rai Uno

Rai Due

Rai Tre

Kosovo
Radio & TV 
Kosovo 1

Kroatien

HRT 1

Montenegro
TV 
Montenegro

Norge
NRK 1*

NRK 2*

TV 2 Norge

Polen
TVP Polonia

Portugal
RTP Internacional

Qatar
Al Jazeera engelska

Al Jazeera arabiska

Ryssland
Pervivy Kanal

RTR Planeta

TBN Russia

Rumänien
Pro TV International

Serbien
RTS

Slovenien
TV Slovenia 1

TV Slovenia 2

Spanien
TVE 
International

Canal 24 Horas

Tunisien
TV7 Tunis

Turkiet

Show TV Turk

TRT Turk

Tyskland
3 SAT

ZDF

RTL

RTL 2

ARD Das Erste

Deutsche Welle

MDR 

Mellanöstern
Al Arabiya

TV Chile

tv  cHile 149:-/mån (1)

HD

HD

HD

pay-per-view  
169:-/matcH  
Beställ enstaka matcher från Allsvenskan 
och SHL via Pay-per-view (PPV). En match 
kostar 169 kr och du betalar alltså bara 
för de matcher du verkligen vill se.

Ring till oss på 040-601 22 22 för att 
beställa, helgfria vardagar kl 8-22,  
helger kl 10-20.

Förutsätter HD-Box


