
Skaffa dina tjänster via oss –

FÅ VIASATS UTBUD 
FRITT I 6 MÅNADER

•  Hela Viasats TV-utbud fritt i 6 månader (värde 4284 kr)
•  Viasats nya Ultra HD-box (värde 2495 kr)
•  Startavgit (värde 695 kr)
•  Viaplay Total och Viasat TV To Go (värde 2694 kr)
•  Nya sportkanalen Viasat Sport Premium

Till er som ska få fiber har vi på TMB i Vårgårda tagit fram ett exklusivt erbjudande anpassat för just er. 
Det innebär att ni kan få era TV-kanaler i högsta kvalité, supersnabbt bredband och riktigt billig telefoni. 
Ni bestämmer själva om ni vill ta emot bilden via parabol eller fiber.

Samsung och Viasat har precis lanserat Nordens första Ultra 
HD-box  och UHD-kanal för både Fiber och Parabol. Boxen kostar 
endast 495 kr och är anpassad för framtidens sätt att titta på TV. 
Vill man dessutom spela in sina favoritprogram finns även den 
funktionen, boxen kostar då istället 1.495 kr, och du får då en 
hårddisk på 500GB. Båda boxarna har smarta funktioner så som 
playkanaler, serie- och filmbibliotek och hyrfilmsbutik. 

Vi hjälper er med allt ifrån tecknande av abonnemang till inkoppling och installation av era produkter 
och tjänster samt erbjuder lokal support för de tjänster ni tecknar hos oss.

Har du  uppgraderat din router inför framtiden?
Vi kan erbjuda dig en supersnabb Wifi-router från 
Netgear för endast 449 kr (ord. pris 995 kr)
i samband med att du blir kund hos oss.

Allt detta ingår för endast 495 kr:

Totalt värde: 10.168 kr

TACKA JA IDAG!
Vi bjuder på 
Viaplay Total 

UTAN KOSTNAD 
tills fibern är 
installerad.

Se mer på

baksidan

Boka ditt paket 
redan idag!

Tel: 0705 - 744 113
Mail: info@tmb.se



1. Välj den box som passar dig - 
med eller utan hårddisk.

UHD-box
495 kr

(ord pris 2 495 kr)

UHD-box med hårddisk
1.495 kr

(ord pris 3 995 kr)

Du bestämmer själv 
vilken paketering 

som passar dig bäst!

2. ALLT DETTA INGÅR 
FRITT I 6 MÅNADER

• Hela Viasats Tv-Utbud
• Viaplay Total
• Tv To Go
• Alla Playkanaler
• Alla Sportkanaler
• Alla Filmkanaler
• Alla Barnkanaler
• Hela Serie-, Barn- och Filmbiblioteket

3. VÄLJ INSTALLATION:
• Installationshjälp med rutavdrag 
• Installera själv - Router för 449 kr

*Erbjudandet gäller vid tecknande av tv-abonnemang från Viasat. De första 6 månaderna får du Hela Viasats TV-utbud, Viaplay och Tv To Go för 0 kr per 
månad. Däreter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr/mån i 24 månader. Minsta möjliga totalkostnad är 6 615 kr. Erbjudandet gäller endast nya kunder 
och som längst till 30 november 2016. Installationshjälp kan kräva kostnad för kabeldragning och material.

4. VILL DU HA BILLIGT BREDBAND?
• 10/10 Mbit: 193 kr/mån
• 100/10 Mbit: 254 kr/mån
• 100/100 Mbit: 348 kr/mån
Ingen startavgit och utan bindningstid.
Gäller i Telia Öppen Fiber.

Tillsammans med våra leverantörer har vi en superkampanj där ni får Samsungs nya 
Ultra HD-box med 88 TV-kanaler, 28 playkanaler, Viaplay och Viasat TV To Go (dina 
TV-kanaler i surfplattan eller mobilen) UTAN AVGIFT I 6 MÅNADER. Däreter väljer ni 
vilka kanalpaket och tjänster ni vill behålla från 255 kr/mån. VIAPLAY OCH VIASAT TV 
TO GO INGÅR kostnadsfritt fram tills ni får fibern installerad. Utbudet på Viaplay baseras 
sedan på dina kanalpaket. Paketet är värt 10.168kr, men du betalar endast 495kr. 
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