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Elisa Viihde mahdollistaa täydentävien
sisältöjen tilaamisen erikseen. Voit tilata kiinteällä
kuukausimaksulla haluamasi ohjelmakirjaston ja
katsoa elokuvia sekä suosittuja tv-sarjoja.
Löydät esittelyt sekä kuukausihinnat osoitteesta
elisa.fi/viihde

Vuokraa tai osta omaksi!

Elisa Viihteen ohjelmakirjasto Aitiossa on laajin
valikoima kotimaisia elokuvia, ulkomaisia suosikkileffoja,
tv-sarjoja ja lastenohjelmia sekä Elisa Viihteen
alkuperäissarjoja, kuten Kaikki synnit, Ivalo ja Bullets.

Elisa Viihteen vuokraamo on kätevä tapa
katsoa uusimpia huippuleffoja televisiosta,
tietokoneella, tabletilla tai puhelimella.
Vuokraamosta voit nyt myös ostaa elokuvia.
Kuka tahansa voi rekisteröityä nettivuokraamoon
maksutta osoitteessa elisa.fi/vuokraamo.
Voit maksaa ostot sekä vuokraukset
Elisan laskulla tai maksukortilla.

Kaikki mitä
viihtymiseen tarvitset
iin
Kaikk iin
liittym

HBO Nordic on laatusarjojen ystävän ohjelmakirjasto,
josta löydät suositut sarjat kuten kuten Chernobyl,
The Handmaid’s Tale ja Game of Thrones.
Voit katsoa omasta televisiostasi myös Netflixin
sarjoja, kuten The Crown, Black Mirror ja Silta.
SF Kids -ohjelmakirjasto tarjoaa yli tuhat jaksoa lasten
suosikkihahmoja, kuten Pipsa Possu, Anniina
Ballerina, Postimies Pate, Pingu ja Palomies Sami.

Hanki nyt Elisa Viihde

Lisäksi voit kätevästi, muutamalla klikkauksella tilata
C More, Ruutu+ ja Viasat-kanavapaketit. Tarjolla on
urheilun lisäksi elokuvia, sarjoja sekä dokumentteja.
Monien maksukanavien tallenteet löytyvät jälkeenpäin
Arkistosta noin viikon ajan.

• Soittamalla numeroon 0800 464646

Elisa Viihde Sport tarjoaa kotimaista ja eurooppalaista
urheilua, jota et muualta näe: mm. jalkapallon Ykköstä,
Korisliigaa, Mestistä sekä e-urheilua Suomen huipulta.
Katso lisää osoitteesta elisa.fi/viihde

• Osoitteesta elisa.fi/viihde
Avoinna ma–pe 8–20, la 9–16.30.
Maksuton puhelu kotimaan liittymistä.

• Voit myös kipaista suoraan
Elisan myymälään
Vakoojasarja Nyrkki
on uusin Elisa Viihde
-alkuperäissarja

Elisa Viihde

UUT TA!
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Viihdettä aina mukanasi
Elisa Viihde vapauttaa sinut nauttimaan
tv-ohjelmista, leffoista ja muusta viihteestä juuri
silloin kuin sinulle parhaiten sopii. Elisa Viihteessä
tallenteet ja monipuolinen viihdetarjonta
elokuvista urheiluun ovat kaikki fiksusti yhdessä.
Elisa Viihde on Suomen suosituin viihtymisen
palvelu ja se toimii kaikilla nettiyhteyksillä.
• Katso tv-ohjelmia, leffoja ja sarjoja television lisäksi myös
tabletilla, älypuhelimella ja tietokoneella.
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• Elisa Viihteen digiboksilla näet nykyisen antenni- tai
kaapelitarjontasi lisäksi runsaasti maksuttomia HD-kanavia,
kuukausittain vaihtuva bonuskanava sekä maksuttomat
Yle Areena, MTV ja Ruutu -tarjonnat.

Henkilökohtaisella sovelluksella katsot mitä haluat tabletilla, älypuhelimella, tietokoneella sekä nyt
myös uusimmilla smart-televisioilla. Voit tallentaa tv-ohjelmia usealta kanavalta samanaikaisesti.
Tilaa vaikka kuukaudeksi kerrallaan.

Elisa Viihde televisioon, tablettiin ja puhelimeen
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• Tallenna missä vain ja milloin vain. Päätät itse missä ja milloin
katsot lempiohjelmiasi: puhelimella, tabletilla, tietokoneella
tai telkkarista. Voit saumattomasti vaihtaa laitetta ja
tallentaa kokonaisia sarjoja kerralla. Tallennettu ohjelma on
katsottavissa kaksi vuotta.
• Lue lisää smart tv -tuesta: elisa.fi/viihdesovellus

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

Tällä aukeamalla esitetyt toiminnot ja tarjonnat sisältyvät kaikki Elisa Viihteen kuukausimaksuun.

