
Det förmånliga baspaketet innehåller 16 kanaler, och med 
Svenska Paketet och Svenska+ Paketet som tillägg 
får du dessutom tillgång till de  populäraste kanalerna 
från Sverige.

Med tilläggstjänsten Mobil IPTV får du tillgång till dina 
kanalpaket även via mobila enheter, när du laddar ner 
mobil-IPTV appen (Android och iOS). Ta del av under-
hållningen varsomhelst, på bussen, sommarstugan 
eller t.o.m. på charter resan! Mobil IPTV fungerar 
inom EU via en uppkopplad läsplatta, smartt elefon, 
smart-tv eller dator.  

Med Spin+ Viihde som tillval kan du banda obegränsat 
med inspelningar. Materialet lagras i ditt arkiv upp 
till sex månader. Med denna tilläggstjänst kan du 
dessutom pausa och starta pågående program. 

Missade du ditt favoritprogram? Med funktionen ReTV 
som ingår i JNT Viihde- tjänsten kan du titta på 
TV-program en vecka bakåt i tiden.

Läs mer om tilläggspaketen på nästa sida.

JNT Viihde 
TV- underhållning på 
ett  smartare sätt

Öppningsavgift för JNT Viihde är 29 €. Tjänsten fungerar via fiber, ADSL och mobilnät (minimihastighet 5 Mbit/s för SD-kanaler, och 10 Mbit/s för HD- kanaler). Tjänsten 
tillåter fem användare per konto, varav tre samtidigt. JNT Viihde fungerar tillsammans med följande IPTV-boxar: VIP100, VIP1853, VIP1103, VIP1113 och VIP2853. Notera att 
din IPTV-box kan behöva konfigureras om, mer info fås via vår kundtjänst.

Med vår nya tjänst JNT Viihde blir TV-tittandet smidigare än någon sin. 
Tjänsten ger dig friheten att se på TV på dina egna villkor – var du vill, när du 
vill, och på den enhet som passar dig bäst. Njut av mång sidig TV  hemma via 

din IPTV-box eller smart-tv, eller ta med dig upplevelsen och titta i datorn, 
mobilen eller surfplattan.

Bredband, TV, Telefoni och IT-tjänster för Österbotten.
www.jnt.fi



Öppningsavgift 29 €

JNT Viihde 8,95 €/månad
Baspaketet innehåller de vanligaste kanalerna till 
ett förmånligt pris.

1 Yle 1

2 Yle 2

3 MTV3

5 Yle Teema & fem

6 SUBTV

9 TV Viisi

10 Kutonen

11 Fox

12 MTV Ava

14 Alfa

17 TLC

18 National Geographic

19 Discovery Channel

20 Eurosport HD

21 MTV HD

23 Euronews

Svenska paketet 4,20 €/månad
Detta paket innehåller de populäraste kanalerna 
från Sverige, och visar mångsidig underhållning för 
alla.

41 SVT 1

42 SVT 2

44 TV 4

45 SVT B / SVT 24

47 Kunskaps kanalen

Svenska+ paketet 4,95 €/månad
Paketet ger dig ett bredare utbud av svensk 
TV-underhållning. 

43 TV 3

46 TV 6

60 TV 8 HD

61 TV 10 HD

Mobil IPTV 5 €/månad
Mobil IPTV ger dig tillgång till dina TV-kanaler via 
mobila enheter, t.ex. läsplatta, mobil eller smart-TV. 
Mobl IPTV-appen kan laddas ner till både Android- 
och iOS-enheter.  

SPIN+ Viihde 6,84€/månad
Med denna tilläggstjänst kan du spela in 
obegränsat med inspelningar. Materialet lagras i 
ditt arkiv upp till sex månader. Med SPIN+ Viihde 
kan du dessutom pausa och starta pågående 
program, samt använda dig av serieinspelning ifall 
du automatiskt vill banda samtliga program med 
samma titel på en viss kanal. 

(Tjänsten totalpris är 6,84 €/månad, varav 2,84 är 
Copyright avgift (Kopiosto))

Bredband, TV, Telefoni och IT-tjänster för Österbotten.
www.jnt.fi

 ReTV   Spin +  Mobil IPTV & Smart TV Smart TV


