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TV-paket:   MC 
Pris per slutanvändare:  45 SEK/per månad och hushåll 
Digitalbox:   En (1) HD Ready digitalbox per hushåll 
Pris:   0 SEK 
Antal kanaler:  6 st  
 

TV 

ÖVRIGT 
 
Om en medlem väljer att uppgradera till ett större kanalpaket eller andra tjänster, så kommer detta att faktureras enskilt till medlemmen.  
Medlemmarna erhåller en rabatt på det kanalpaket som tecknas extra, i form av utebliven korthyra (värde 56 kr/mån inklusive moms). 
Viasat erbjuder ingen installation. 

  



 
 

TV-paket:   Bas 
Pris per slutanvändare:  60 SEK/per månad och hushåll 
Digitalbox:   En (1) HD Ready digitalbox per hushåll 
Pris:   0 SEK 
Antal kanaler:  11 st  
 

TV 

ÖVRIGT 
 
Om en medlem väljer att uppgradera till ett större kanalpaket eller andra tjänster, så kommer detta att faktureras enskilt till medlemmen.  
Medlemmarna erhåller en rabatt på det kanalpaket som tecknas extra, i form av utebliven korthyra (värde 56 kr/mån inklusive moms). 
Viasat erbjuder ingen installation. 

  



 
 

TV-paket:   BasPlus 
Pris per slutanvändare:  67,5 SEK/per månad och hushåll 
Digitalbox:   En (1) HD Ready digitalbox per hushåll 
Pris:   0 SEK 
Antal kanaler:  21 st varav 2 är HD 
 

TV 

ÖVRIGT 
 
Om en medlem väljer att uppgradera till ett större kanalpaket eller andra tjänster, så kommer detta att faktureras enskilt till medlemmen.  
Medlemmarna erhåller en rabatt på det kanalpaket som tecknas extra, i form av utebliven korthyra (värde 56 kr/mån inklusive moms). 
Viasat erbjuder ingen installation. 

  



 
 

TV-paket:   Silver 
Pris per slutanvändare:  99 SEK/per månad och hushåll 
Digitalbox:   En (1) HD Ready digitalbox per hushåll 
Pris:   0 SEK 
Antal kanaler:  46 st varav 2 är HD 
 

TV 

ÖVRIGT 
 
Om en medlem väljer att uppgradera till ett större kanalpaket eller andra tjänster, så kommer detta att faktureras enskilt till medlemmen.  
Medlemmarna erhåller en rabatt på det kanalpaket som tecknas extra, i form av utebliven korthyra (värde 56 kr/mån inklusive moms). 
Viasat erbjuder ingen installation. 

  



 
 

ÖVRIGT 

 
 

Digitalbox 
En HD ready Digitalbox av märket Pace, modellen 830NV 
  
Garanti? 
Boxarna har en garanti som löper under 36 månader från det att avtalet är tecknat.  
  
Distribution till slutkunder? 
Viasat kommer att packa all hårdvara på pall och skickar det sedan till valfri adress. Vi är även behjälpliga på 
annat sätt om så önskas för att smidigt få ut boxarna. 
  
Pris tillkommande boxar?  
I denna specifika affär kommer ni att kunna köpa till extra boxar för 895:- kr/st inkl. moms mot ordinariepris 
på 2695:-.  
 
Support 
Tillgänglighet? 
Alla boende kan själva kontakta Viasats kundservice för att få hjälp eller beställa tilläggstjänster. 
Tilläggstjänster faktureras slutkunden direkt samt att dom via den kollektiva gruppanslutningen erhåller en 
stående rabatt på korthyran som stryks helt, dvs 56:-/månad. 
 
Fastighetsägaren får en egen mejladress samt en personlig kontaktperson för att få direktsupport. 
 
Öppettider Kundtjänst 
Vardagar 9 – 22 
Helger 10 – 19 



* Samtliga priser ovan är exklusive moms och per slutanvändare/hushåll. 

  

ÖVERSIKT 

Nedan följer en samlad översikt över aktuell offert. Offererade tjänster kan beställas enligt nedan. 

Vid kompletterande frågor eller beställning kontakta mig direkt via mail eller telefon.  
 
Mail: johan.martis@viasat.se 
Telefon: 0736-992555 

TV Pris per Hushåll Total årsavgift per hushåll Avtalstid

TV-Paket MC (MustCarrie) 45,00 kr 540,00 kr 36 månader

TV-Paket Bas 60,00 kr 720,00 kr 36 månader

TV-Paket BasPlus 67,50 kr 810,00 kr 36 månader

TV-Paket Silver 99,00 kr 1 188,00 kr 36 månader

mailto:johan.martis@viasat.se


  


