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Världens bästa tv-serier flyttar in i Teliasoneras tv-tjänst
TeliaSonera och HBO Nordic har tecknat ett avtal som innebär att TeliasSoneras tv-kunder kommer
att kunna se en rad av världens bästa tv-serier redan dagen efter att avsnittet visats i USA. Tjänsten
kommer att vara tillgänglig både på tv och web från mitten av oktober. Priset kommer att ligga under
10 EURO i månaden.
HBO Nordic kommer att erbjuda samtliga nordiska konsumenter de senaste programsäsongerna - och
exklusivt bakom-scenen material - av succéserien som Boardwalk Empire ℠, The Newsroom ℠, Game of
Thrones ℠, True Blood ℠, VEEP ℠ och Girls ℠. Dessutom klassiker som The Sopranos ℠, The Wire℠ och nya
premiärserier i Norden från andra distributörer med titlar som Magic City ℠, Hit och Miss ℠, Continuum ℠ och
Borgia ℠. Erbjudandet inkluderar också långfilmer från de största filmbolagen, lokala distributörer och
oberoende filmproduktionsbolag.
HBO Nordic är det första TVproduktionsbolageti Norden att, redan dagen efter erbjuda de senaste avsnitten
av original-serien, textade på alla lokala nordiska språk, samt att visa tidigare säsonger.
Först i Norden
När HBO nu etablerar sig i Norden har man valt att samarbeta med ett fåtal utvalda distributörer på den
nordiska marknaden. TeliaSonera är en av dem, som med sina över 900 000 tv-kunder är Nordens största
och snabbast växande iptv-bolag.
– Vi vill samarbeta med de mest framgångsrika och ledande företagen i världen. TeliasSoneras position på
den nordiska marknaden gjorde att de var ett självklart val för oss, säger Hervé Payan, CEO för HBO Nordic.
– Detta är precis vad våra kunder har efterfrågat. De vill ha tillgång till det allra senaste avsnittet av sin
favoritserie. Nu får de det redan dagen efter premiären i USA. Och om de har missat ett avsnitt eller hör
talas om en ny tv-serie har de tillgång till programsäsonger av serier - gamla och nya. En mycket bra tvupplevelse blir ännu bättre för våra kunder, tack vare detta samarbete, säger Malin Frenning, President
Broadband Services, TeliaSonera.
Fakta om Telia digital-tv - tv du bestämmer över
Telia hyr varje dag ut över 6 000 filmer i videobutiken. Med över 450 000 ”uthyrningsställen” över hela landet
är Telias videobutik Sveriges största där man hyr film till tv:n med hjälp av fjärrkontrollen. Förra året hyrde
svenskarna över 2 miljoner filmer i Telias videobutik som innehåller över 4 000 filmer från stora
filmleverantörer som SF Anytime, Nordisk Film och TriArt. Många av filmerna finns tillgängliga i hd-kvalitet
och en del i 3D-format och i full-hd.
I Telias digital-tv finns också programbibliotek med material från 50 olika kanaler. Här finns tusentals
program, tv-serier och filmer. Under en vecka startar Telias tv-kunder över en miljon programströmmar och
tittar på över 30 000 olika program. Programbiblioteken innehåller en stor del av de program som sänds i
motsvarande kanal; ibland är det kompletta program, ibland ett urval av programmet. Innehållet i
programbiblioteken kan ses, pausas och spolas fram och tillbaka när man vill och hur ofta man vill utan extra
kostnad.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 070 577 02 37, press@teliasonera.com

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i
Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera
på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda
den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande
europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder
SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.

