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Välkommen till våra butiker!

KOM IGÅNG MED DITT TV-TITTANDE! 
Vi levererar, kopplar in och installerar så att 

det blir klart för dig att titta. Vi kopplar in 

medan du kopplar av! Fråga oss i butiken.

Vi hjälper dig hela vägen!

SLUTSPURT!

*Viasat TV To Go möjliggör tv-tittande av ett urval av dina kanaler i din surfplatta, live! Erbjudandet gäller vid tecknande av Viasat abonnemang ”Upplev hela Viasats utbud 
fritt i 6 månader” (korthyra om 169 kr tillkommer för andra kvartalet). Inom 6 månader väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Du kan när som helst 
under din bindningstid välja att minska ditt utbud till som lägst vårt Silverpaket för 255 kr per månad (inkl. korthyra). Uppläggningsavgift 695 kr. Total avtalstid 30 månader. 
Minsta totalkostnad 6984 kr. Viaplay ingår även efter de 6 första månaderna och det innehåll du får på Viaplay baseras på de paket du väljer hos Viasat.

ERBJUDANDET ÄR BEGRÄNSAT OCH GÄLLER TILL DEN 31 MAJ ELLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

TECKNA ABONNEMANG IDAG SÅ BJUDER VI PÅ HELA 
VIASATS UTBUD I 6 MÅNADER! UTÖVER DETTA FÅR DU 

VIAPLAY OCH VIASAT TV TO GO I 30 MÅNADER*.

BETALA OM DU ÄR NÖJD – 
INGEN BINDNINGSTID!
SONY XPERIA™ E4G Finns i svart eller vitt utförande.

» Bästa möjliga bilder med 5-megapixelkamera och 

   automatisk motivigenkänning

» Upp till två dagars batteritid på en enda laddning! 

» Robust och välbyggd smartphone som har med reptålig 

   skärm och är bekväm att hålla och använda

» Mycket snabb hämtning av nyheter och information 

   med 4G-hastighet och en kraftfull processor

1* Månadskostnaden är baserad på en 
delbetalningsplan på 24 månader (för 
telefonen), med Tele2-abonnemang. 
250 kr i uppläggningsavgift tillkommer.

Allt detta får du när du tecknar Viasat hos P.O.Radio:

P Fri hemkörning P Fri Viasat-box och parabol

P Fri montering/Viasat-installation P Du betalar 0 kr i butiken

HALVA 
PRISET PÅ TV!

Vid tecknande av Viasat* 

får du en 48¨ Sony LED 

för endast 3.495 kr. Ord 

pris 6.990 kr.

3.495:-

BETALA OM DU ÄR NÖJD – 
INGEN BINDNINGSTID!
SONY XPERIA™ E4G 
» Bästa möjliga bilder med 5-megapixelkamera och 

   automatisk motivigenkänning

» Upp till två dagars batteritid på en enda laddning! 

» Robust och välbyggd smartphone som har med reptålig 

   skärm och är bekväm att hålla och använda

» Mycket snabb hämtning av nyheter och information 

   med 4G-hastighet och en kraftfull processor

299:-/mån*1

ALLT INGÅR 
(INKL 5 GB)
Samtal, SMS, MMS och 

5 GB surf ingår i det låga 

fasta månadsbeloppet.


