
Maxivision Mobiili

Yksi asiakastili

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

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

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

Maxivision Koko Kodin TV:n edut

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 on IPTV-palvelu, joka tuo parhaat kanavapaketit kotisi kaikkiin televisioihin ja mobiililaitteisiin.

Maxivision boksi 124€

 Maxivision Koko Kodin TV

www.maxivision.fi

Peruspalvelu 6€/kk

Peruspalvelulla pääset alkuun.
Palveluun kuuluu maksuton 
Maxivision Mobiili, jolla voit katsoa 
suoria lähetyksiä Yle:n kanavilta, FOX 
kanavalta, sekä C Moren ja Viasatin 
urheilukanavilta. 

Tilaa tarvitsemasi määrä 
Maxivision bokseja. Usealla 
boksilla hyödynnät kaikkia 
kotisi televisioita ja saat 
kaiken irti Maxivision
Koko Kodin TV:stä.

Sis. BONUS-kanavapaketin

Norm. 149€. Tarjous
voimassa 16.12.2018 asti. 

KaseNetin asiakasetuna saat Maxivision Peruspalvelun kuudeksi kuukaudeksi 
veloituksetta (arvo 36€). Katso alta lista palveluun kuuluvista kanavista



Maxivisionin suosituimmat lisäkanavapaketit:

• 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.

• Tarjolla laaja valikoima elokuvia, sarjoja, dokumentteja ja urheilua - koko perheen makuun.

• Voit tilata lisäkanavia vaikka vain kuukaudeksi kerrallaan - ilman määräaikaisuutta!

Ota Maxivision Koko Kodin TV käyttöön!
Toimi näin:

Osta Maxivision boksi
KaseNetin toimistolta 

Kaustiselta tai Lestijärveltä. 
Jos tulet pidempää, varmista 

saatavuus (06 8887 111).

Kun saat Maxivision 
boksin kotiisi, kytke 
se mukana tulevan 

asennusohjeen 
mukaisesti.

Koko Kodin TV on nyt 
käytössäsi! Lisäpalveluita
voit tilata kellon ympäri ja 

ne aktivoituvat heti 
käyttöösi.  
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www.maxivision.fi

Miksi valita Maxivision Koko Kodin TV?

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


