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BREAKING
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Som noget helt nyt får alle der har TV-pakke fra Gram Bynet
WEB-TV og Viaplay Film & Serier fra januar 2020.

Dette gælder både i Grundpakken, Mellempakken og Fuldpakken.



Muligheder og indhold:
■ Du kan benytte Viaplay Film og serier hvor og når du har lyst

■ Viaplay er 2. største streamings tjeneste i Danmark

■ Filmene er tilgængelig kort efter at de har været vist i biograferne

■ Mere end 300 premierefi lm hvert år

■ Alle børnefi lm er tilgængelige o�  ine

■ Mere end 4600 episoder af populære serier 

Teknikken bag er:
■ Kan ses på PC, tablet og smartphone

■ Via Viaplay.dk eller Viaplay App. På sigt også via PlayMaker

■ Kan afvikles på 5 enheder - og 2 fi lm samtidig

 ”Se videre” funktion

■ Forældrekontrol, hvor man kan lave en profi l til børnene

■ Film og serier kan downloades og ses o�  ine

■ O�  ine fi lm er tilgængelige i 30 dage

Film og serier

- alt dette nye indeholder også:

Vedr. WEB-TV - se bagside!

Filmene er tilgængelig kort efter at de har været vist i biograferneFilmene er tilgængelig kort efter at de har været vist i biograferne

Via Viaplay.dk eller Viaplay App. På sigt også via PlayMakerVia Viaplay.dk eller Viaplay App. På sigt også via PlayMaker

OBS!STREAMINGTJENESTE!Se mere på:https://viaplay.dk

Vedr. WEB-TV - se bagside!

MARKEDSPRISPR. MD. KR.99,-

Mere end 200 fi lm lidt ældre fi lm i alle genre
- ca. 15 nye titler hver måned.



Prøvekanal

GRUND
pakken

GRUNDPAKKE23 TV-kanaler & 27 FM prg.
Incl. WEB-TV & Viaplay

Alt dette pr. md. kun kr.135,-

MIX-SELV!
Som noget nyt kan man nu også selv mixe sine pakker,

og her har vi 3 pakker at vælge imellem. 

Fælles for MIX-SELV er, at alle med en TV-pakke, kan vælge 
Mix-Selv, og herfra kan man tilkøbe Mix 3, Mix 3+10 eller Mix 3+20.

Medieforliget medfører besparelser i DR fra årsskiftet:
DR2 og DR K bliver til én ny kanal, og DR K lukker.
DR3 bliver 100% digital, og fl ytter over på DRTV.

DR Ultra bliver 100% digital, og fl ytter over på DRTV.
Radiokanalen P7 Mix lukker.

DR 1 & DR 2 Syn



MIX-SELV!
Som noget nyt kan man nu også selv mixe sine pakker,

og her har vi 3 pakker at vælge imellem. 

Fælles for MIX-SELV er, at alle med en TV-pakke, kan vælge 
Mix-Selv, og herfra kan man tilkøbe Mix 3, Mix 3+10 eller Mix 3+20.

MIX-SELV 3

MIX-SELV 3 + 10

MIX-SELV 3 + 20

MIX-SELV 3Pr. md. kun kr.99,-

MIX-SELV 3+10Pr. md. kun kr.299,-Består af de 3 viste kanaler
+ 10 valgfrie

Består af de 3 viste kanaler

Består af de 3 viste kanaler
+ 20 valgfrie

Der kræves et CA-modul og et kort, eller det kan gøres via
PlayMaker boks/App

MIX-SELV 3+20Pr. md. kun kr.399,-



Prøvekanal

MELLEM
pakken
MELLEM MELLEMPAKKE40 TV-kanaler & 27 FM prg.

Incl. WEB-TV & Viaplay
Alt dette pr. md. kun kr.370,-

+
mulighed forMIX-SELV

NY!

NY!

NY!

DR 1 & DR 2 Syn



Prøvekanal

FULD
pakken

FULDPAKKE58 TV-kanaler & 27 FM prg.
Incl. WEB-TV & Viaplay

Alt dette pr. md. kun kr.560,-

+
mulighed forMIX-SELV

NY!

DR 1 & DR 2 Syn



Se alle dine kanaler på pc, tablet og mobilen
Nyhed – web tv inkluderet i alle vores tv-pakker

Som noget helt nyt tilbyder GramBynet fra årsskiftet også
Web-Tv til alle medlemmer

Web-Tv er en løsning, der betyder, at du kan streame hele din tv-pakke på enten Pc, 
tablet eller mobil. Fremover kan du let tage din Tv-pakke med i sommerhuset, på 

camping eller til udlandet (EU-lande), og få mere glæde af din tv-pakke
derhjemme når du bevæger dig rundt.

For at få adgang til Web-Tv skal du først oprette dig som bruger på
GramBynet/ Selvbetjening, eller på https.//mit.grambynet.dk/.

Hvis det er første gang du logger ind, skal du bruge dit medlemsnummer,
og et fakturanummer (adgangskode) som du fi nder på din betalings-service oversigt. 

Herefter kan du hente en App der hedder Playmaker, der hvor du
normalt henter dine ny Apps. Logoet ser sådan ud …

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe og få hjælp
på vores Support på tlf.: 44 40 09 55

NYHED!
Ta´ din TV-pakke med på farten!


