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Voit kiinteällä kuukausimaksulla tilata
haluamasi ohjelmakirjaston ja katsoa
rajattomasti elokuvia sekä suosittuja TVsarjoja, vaikka kuukaudeksi kerrallaan.

Vuokraamossa maksat vain
katsomistasi elokuvista

Elisa Viihteen ohjelmakirjasto Aitiossa on eniten
kotimaisia elokuvia, ulkomaisia suosikkileffoja, TV-sarjoja
ja lastenohjelmia sekä Elisa Viihteen alkuperäissarjoja,
kuten Downshiftaajat, Ismo ja Virittäjät.

Elisa Viihteen vuokraamo on kätevä tapa katsoa
leffoja televisiosta, tietokoneella, tabletilla
tai puhelimella. Palveluun rekisteröityminen on
maksutonta ja leffavuokraus maksaa huokeimmillaan
yhden euron. Ota nettivuokraamo maksutta käyttöön
osoitteessa elisa.ﬁ/vuokraamo

HBO Nordic on laatusarjojen ystävän ohjelmakirjasto,
josta löydät suositut sarjat kuten Game of Thrones,
Vikings ja Girls.
Elisa Viihteen kautta voit katsoa omasta televisiostasi
myös Netﬂixin sarjoja, kuten House of Cards,
Orange Is the New Black ja Narcos.
SF-Kids -ohjelmakirjasto tarjoaa yli tuhat jaksoa lasten
suosikkihahmoja, kuten Pipsa Possu, Anniina
Ballerina, Postimies Pate, Pingu ja Palomies Sami.

Jos olet kiinnostunut urheilusta, elokuvista, sarjoista
tai dokumenteista, löydät Elisa Viihteen maksullisten
kanavien valikoimasta varmasti haluamasi kanavapaketin. Katso tarjoukset osoitteesta elisa.ﬁ/viihde

Kaikki mitä
viihtymiseen tarvitset
Kaikk
liittym iin
iin

Hanki nyt Elisa Viihde
• Osoitteesta elisa.ﬁ/viihde
• Soittamalla numeroon 0800 464646
Avoinna ma–pe 8–20, la 9–16.30.
Maksuton puhelu kotimaan liittymistä.

• Voit myös kipaista suoraan
Elisan myymälään

Elisa Viihde
Kaikki yhden napin takana
Elisa Viihde vapauttaa sinut nauttimaan
TV-ohjelmista, leffoista ja muusta viihteestä juuri
silloin kuin sinulle parhaiten sopii. Löydät näin
kaiken katsottavan kätevästi yhden palvelun
kautta, eikä tallennustila lopu kesken. Elisa Viihde
on Suomen suosituin viihtymisen palvelu ja se
toimii kaikkien kotimaisten palveluntarjoajien
nettiyhteyksillä.
• Katso TV-ohjelmia, leffoja ja sarjoja television lisäksi myös
tabletilla, älypuhelimella ja tietokoneella.
• Tallenna ohjelmia vaikkapa älypuhelimella ja laita suosikkisarjasi tallentumaan automaattisesti. Tallennustilaa on
mahtavat 2500 tuntia.

Elisa Viihde tablettiin ja puhelimeen
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Elisa Viihde televisioon, tablettiin ja puhelimeen
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• Palveluun kuuluu myös vuokraamo, jossa vuokraat leffat
kätevästi netin kautta. Vuokraamossa on tuhansia elokuvia,
eniten kotimaisia elokuvia sekä uusimmat huippuleffat.
• Elisa Viihteen digiboksilla näet nykyisen antenni- tai
kaapelitarjontasi lisäksi runsaasti maksuttomia kanavia, kuten
Eurosport, National Geographic Channel, Travel Channel,
kuukausittain vaihtuva bonuskanava ja mm. futiksen
EM-karsintaotteluita, Mestis-kiekkoa sekä miesten
Korisliigaa näyttävät Fanseat-kanavat.

Henkilökohtaisella Elisa Viihde -sovelluksellasi katsot mitä haluat tabletilla, älypuhelimella sekä
tietokoneella ja voit tallentaa TV-ohjelmia usealta kanavalta samanaikaisesti.
Tilaa vaikka kuukaudeksi kerrallaan.
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Elisa Viihde -palvelu on täydellinen viihdepaketti perheellesi. Katsot HD-tasoista kuvaa
televisiostasi ja voit tallentaa TV-ohjelmia usealta kanavalta samanaikaisesti. Palveluun kuuluu
HD-digiboksi, tablet- ja älypuhelinsovellukset kaikille perheenjäsenille, laaja tallennustila,
maan suosituin leffavuokraamo, runsaasti maksuttomia kanavia ja paljon muuta.
24 kk sopimus.

Elisa Viihde televisioon, tablettiin ja puhelimeen
sekä huippunopea kiinteä laajakaista
Elisa Viihde -palvelu laajakaistalla sisältää kaiken edellä luetellun lisäksi myös
nopean laajakaistan, joka mahdollistaa huipputarkan teräväpiirtokuvan.
24 kk sopimus.

