Kuituliittymään kuuluva asiakasetu Maxivision Koko Kodin TV
Maxivision ja kuituverkko-operaattorisi ovat tehneet sopimuksen, joka tarjoaa huomattavan edun
Maxivision IPTV -palvelusta – arvo 12€/kk.

Asiakasetusi

Kuituliittymän hintaan sisältyy:

Maxivision boksi

124€

Maxivision Peruspalvelu kahdelle boksille

(149€)

Tarjous voimassa
16.12.2018 asti

BONUS-kanavapaketti
Maxivision Mobiili neljälle laitteelle
Koko Kodin TV -valmius

Peruspalvelun kanavat: YLE 1 (HD), YLE 2 (HD), MTV3 (HD), Nelonen (HD), YLE Teema & Fem (HD), Sub (HD),
Jim, Kutonen (HD), TV Viisi (HD), LIV (HD), FOX (HD), AVA (HD), TLC (HD), NatGeo HD, Frii (HD),
HERO (HD), Alfa-TV (HD), Harju&Pöntinen
BONUS-kanavapaketti 0€/kk: Eurosport HD ja Discovery Channel

Maxivision Koko Kodin TV:n edut
Yksi tilaus riittää

Yksi asiakastili

Kun tilaat lisäkanavia, maksat
vain yhden kuukausimaksun! Voit
katsella lisäkanavia haluamastasi
televisiosta siirtämällä tilauksesi
Maxivision boksien välillä.

Kaikki kotisi Maxivision boksit
ovat osa Koko Kodin TV:tä.
Hallitset kaikkia boksejasi
kätevästi yhdellä asiakastilillä.

Maxivision Mobiili
Palveluusi kuuluu Maxivision
mobiilisovellus. Voit tehdä ja
katsoa tallenteita missä ja milloin
tahansa. C More ja Viasat
tilauksien urheilusisällöt
näkyvät myös mobiilin kautta.

Tallenteet kaikkiin laitteisiin

Hankkimalla yhden Tallennuspalvelun (6 €/kk), voit tehdä ja
katsoa tallenteita kaikilla bokseillasi
ja mobiililaitteillasi.
Aloita Alusta -ominaisuudella katsot
aina ohjelmat kokonaan, kaikista
laitteistasi.

www.maxivision.fi/seutuverkot

Miksi valita Maxivision Koko Kodin TV?
• Voit rakentaa kotiisi Koko Kodin TV-järjestelmän - kaikista televisioista sama sisältö.
• Sisältötarjonta on sama kaikkialla Suomessa - ei alueellisia muutoksia kanavatarjonnassa.
• IPTV-jakelu ei ole riippuvainen antennijakelun tekniikkamuutoksista – säästyt laitepäivityksiltä.
• Et tarvitse ohjelmakortteja tai rinnakkaistilauksia – yksi tilaus riittää.
• Kaikki palvelusi ovat samassa asiakastilissä – käyttö on helppoa ja yhtenäistä.

Ota kuituliittymäsi Maxivision Koko Kodin TV käyttöön!
Toimi näin:

1.
Tilaa Maxivision boksi(t)
siirtymällä kuituliittymäsi
tilaussivulle osoitteesta:
www.maxivision.fi/seutuverkot.

2.

3.

Kun saat Maxivision
boksin(t) kotiisi, kirjaudu
sisään tilauksen yhteydessä
luoduilla käyttäjätunnuksilla.

Koko Kodin TV on nyt
käytössäsi! Lisäpalveluita
voit tilata kellon ympäri ja ne
aktivoituvat heti käyttöösi.

Maxivisionin suosituimmat lisäkanavapaketit:

Kaikki kanavapaketit ja yksittäiset kanavat löydät osoitteesta www.maxivision.fi/kanavapaketit
www.maxivision.fi/seutuverkot

