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Telias danska tv-kunder fullbordar HBO-trippel
Från och med den 7 februari finns HBO tillgänglig även för Telias danska tv-kunder. Det betyder att Telias tre nordiska tv-marknader nu kan
erbjuda sina kunder den populära och omtalade kanalen. De kunder som väljer HBO kan bland annat se nya avsnitt av kanalens populära tv-
serier redan ett dygn efter premiären i USA. Dessutom är de textade på landet språk. Sedan tidigare finns kanalen för Telias kunder i Sverige
och Finland.

Utöver kanalens dagliga 24-timmarsutbud med nya serier från HBO och andra innehållsleverantörer som Starz, ingår också programbibliotek (playfunktion)
med hela säsonger av tidigare sända serier samt en mängd långfilmer. Här ligger fältet öppet för den som till exempel vill ta sig en Sopranos-helg eller en
vecka med det bästa från True Blood.

– Det här är precis vad kunderna efterfrågar. Det senaste avsnittet av favoritserien - så fort som möjligt efter premiären i USA - och dessutom tillgång till hela
säsonger av gamla och nya serier. Vi är väldigt glad över att kunna erbjuda våra nordiska kunder detta, säger Jonas Hasselberg övergripande
produktansvarig på TeliaSonera.

– Vi vill samarbeta med de ledande och mest framgångsrika aktörerna. TeliaSoneras starka ställning och tydliga ambitioner i de nordiska länderna gjorde
dem till det självklara valet för oss, säger Hervé Payan, CEO för HBO Nordic.

Telia danska kunder kommer att kunna prova HBO i tre månader fritt och utan bindningstid. Därefter betalar kunden 79 danska kronor per månad.

För mer information, kontakta gärna Telias presstjänst på 070 5770237 eller besök vårt nyhetsrum nyheter.telia.se.

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät,
tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber,
vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland
och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.


