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Telias tv- och bredbandskunder erbjuds fritt startpaket till Play+
Telia lanserar i dag ett nytt kanalpaket för film och tv-tjänsten Telia Play+. Kanalpaketet heter ”Telia Play+ Start” och innehåller SVT1, SVT2,
SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4 och Axess TV – sammanlagt sju kanaler. Till Axess TV ingår förutom den vanliga tv-kanalen
också ett programbibliotek. Kanalpaketet kostar inget för de teliakunder som i dag har fast bredband eller digital-tv.

– Telia Play+ Start erbjuder ett basutbud av tv-kanaler och många uppskattar att kunna titta på just detta på sina bärbara prylar hemma. Därför tror vi att
många kommer att nappa på erbjudandet, säger Andreas Bratt, erbjudandeansvarig för on demand-tjänster på Telia.

De kunder som vill, kan uppgradera sig med kanalpaketen Play+ Stor, Play+ Barn och Play+ HBO. Förutom vanlig tablålagd tv med 45 kanaler så
innehåller Telia Play+ idag 30 olika programbibliotek (playtjänster) och en videobutik med fler än 2500 filmer.

Telia Play+ är utseendemässigt lik Telias digitala tv-tjänst även om innehållet i dagsläget inte är identiskt. Play+ finns som applikation till mobiltelefoner och
surfplattor med operativsystemen iOS (Apple) och Android. Tjänsten finns också på webben för både PC och Mac-användare.

För att kunna använda Telia Play+ Start behöver man som kund: Skapa ett Play+ konto här och ladda ned en app från Apple App store (iOS) eller
Google market (Android) – då kan du hyra film i Videobutiken utan att vara kund hos Telia. För att bli tv-kund i Play+ måste du ha eller skaffa digital-tv, fast
bredband eller ett mobilt abonnemang från Telia.

Villkor för användning: Erbjudandet gäller tills vidare och för kunder med fast bredband (fiber eller xdsl) och digital-tv från Telia. Erbjudandet har ett värde
av 29 kronor per månad och gäller endast privatpersoner. Väljer man att använda Telia Play+ Start på sina bärbara prylar i ett mobilt nät så tillkommer
kostnaden för mobiltrafik.

För mer information, kontakta gärna Lars Joelsson på 070 577 0237 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

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.


