TV
inkl. streaming

Produkt:

TV-pakker

GRATIS i alle vores TV-pakker:
og

GRATIS

og
i alle TV-pakker.
Hos ASOM-Net er Viaplay Film & Serier inkluderet i alle vores TV-pakker. Jeres medlemmer
får adgang til et kæmpe katalog med en lang række film, serier og populære programmer
fra både ind- og udland. Jeres medlemmer har adgang via Smart TV, Smartphone, tablet og
computer, så de får ubegrænset streaming i både Danmark og resten af EU.

GRUNDPAKKEN
MELLEMPAKKEN
FULDPAKKEN

Produkt:

TV-tilvalg (Mix-Selv-TV)
Mix jeres egen TV pakke.
ASOM-Net tilbyder forskellige TV-tilvalgskanaler og tilvalgspakker.
Mix-Basis
Mix-Basis er den obligatoriske startpakke, for at jeres medlemmer kan tilvælge yderligere
10 eller 20 TV-kanaler.
Mix-Selv
Når jeres medlemmer har valgt Mix-Basis bygger de oven på med enten Mix-Selv 2+10*
eller Mix-Selv 2+20**. Mere fleksibelt kan det næsten ikke blive.
MIX BASIS (DE 2 OBLIGATORISKE KANALER)

MIX-SELV 2+10* ELLER MIX-SELV 2+20**

* = Jeres medlemmer vælger 10 kanaler fra oversigten. / ** = Jeres medlemmer vælger 20 kanaler fra oversigten.

Produkt:

TV-tilvalgskanaler
Medlemmerne kan supplere deres TV-pakke.
Med TV-tilvalgskanaler kan jeres medlemmer - nemt og fleksibelt - supplere deres TV-pakke.
Allerede fra Grundpakken kan de vælge én eller flere af deres ynglingskanaler.
Medlemmerne kan problemfrit selv ændre deres valg af tilvalgskanaler i selvbetjeningen,
så de altid har adgang til foreningens kanaler.

AIJazeera

dk4 HD

Animal Planet HD

Eurosport 1

BBC World News

Eurosport 2

Bloomberg TV

History Channel HD

Boomerang

H2 HD

CNBC

Investigation Discovery

CNN

Kanal 4 HD

Canal 9 HD

MotorVision TV

Cartoon Network

MTV Nordic
MTV Hits

Discovery Channel HD

90s

Disney Channel

MTV 80s

Disney Junior

Club MTV

TV-tilvalgskanaler (fortsat)

TV3 Puls
Nat. Geographic HD

TV3 Sport

Nat. Geographic Wild

Uptown Classic

Nick JR.

VH1

Nickelodeon HD

Viasat Explorer HD

Nickelodeon Toons

Viasat Golf HD
Viasat History HD

Sky News

Viasat Nature HD

TV2 Charlie HD

6’eren HD

TV2 Fri HD
TV2 News HD
TV2 Sport X
TV2 Sport HD
TV2 Zulu HD
TV3+ HD
TV3 Max

Produkt:

TV-tilvalgspakker
Vælg det, I elsker.
Jeres medlemmer kan supplere deres TV-pakker med én eller flere TV-tilvalgspakker.
TV-tilvalgspakkerne er sammensat, så medlemmerne nemt og hurtigt kan tilvælge de
ønskede kanaler inden for f.eks. sport, film eller dokumentar.

Discovery Pakke											

XX/md.

TV2 Pakke												

XX/md.

Eurosport Pakke											

XX/md.

Discovery DK Pakke										

XX/md.

Viasat Film Pakke

XX/md.

WEB-TV

Produkt:

WEB-TV /
Tag TV-kanalerne med overalt.
Hos ASOM-Net får jeres medlemmer endnu mere ud af deres TV-abonnement. Hos os får
app’en. Medlemmer kan se TV-kanalerne på
man adgang til WEB-TV gennem
enten smart tv, computer, tablet eller smartphone - uanset hvor de befinder sig i Danmark
eller EU.
Hos ASOM-Net tilbyder vi WEB-TV kanaler, som kan sammensættes frit, så de matcher jeres
programudbud og medlemmernes ønsker.

Hvordan virker PlayMaker?
Medlemmet skal via nettet logge ind på antenneforeningens selvbetjeningsside.
Klik på menuen ’Streaming’ og vælg WEB-TV for at aktivere PlayMaker. Herefter henter
man blot PlayMaker app’en på sin smart tv, computer, tablet eller smartphone, der hvor
man normalt finder app’s - og så er man klar. Det kræver, at medlemmet har et TV-abonnement hos foreningen, for at kunne aktivere PlayMaker.
Når jeres medlemmer er logget ind på PlayMaker app’en vil foreningens navn blive
markedsført via PlayMaker app’en.
Hvad kan man med PlayMaker?
• Se alle TV-kanaler på op til 4 enheder på smart tv, computer, tablet eller smartphone.
• Tage TV-abonnementet med på farten og se TV-kanaler i både Danmark og EU lande.
• Spole og sætte programmer på pause.
• Gå 48 timer tilbage i arkivet og finde et program man vil se, når det passer ind.
• Optage TV-programmer i op til 6 dage frem og se dem, så tit man vil.

Produkt:

TV2 Play /
Få adgang til alle TV2 kanaler i én pakke.
Hos ASOM-Net kan man tilkøbe TV2 Play*. Som medlem med TV-abonnement, kan man
bestille TV2 Play Favorit + Sport via selvbetjeningen. Så kan jeres medlemmer se alle deres
yndlings serier, programmer og snigpremierer fra alle TV2 kanaler – enten live eller når det
passer medlemmerne - de kan vælge mellem mere end 10.000 programmer!
* = TV2 Play uden reklamer.

