
Utöka ditt kanalutbud med fler kanaler och välj själv vilka!  
Beställ på sappa.se.

Bygg ditt eget kanalpaket

Villkor: Erbjudandet gäller t.o.m. 30 september 2022. 

Om digitalbox/TV-modul inte ingår i din grupplösning tillkommer 

boxhyra från 29 kr/mån. Sappa Fem 12 mån bindningstid. 

Mån 1-12: 99 kr/mån. Mån 13-: 179 kr/mån.   
 
Vi reserverar oss för felskrivningar, ändringar, prisändringar,  
och slutförsäljning.

Spara
960 kr

Sappa Fem - 99 kr/mån

Till TV-paketet Sappa Fem väljer du ut fem favoriter 

bland kanalerna nedan. Oavsett vilka av kanalerna du 

väljer, så blir priset detsamma. Blanda nyhetskanaler 

med underhållning, sport med musik eller varför inte 

någon av varje?  Du kan dessutom utan kostnad byta 

kanalerna i ditt Sappa Fem på Mitt Sappa varje månad, 

om du tröttnat på en kanal eller bara vill testa något nytt. 

Välj dina favoriter bland kanalerna nedan:

• Låg månadskostnad
• Byt kanaler varje månad
• Sappa Play ingår

AUTICALN
C H A N N E L



Fler tjänster från Sappa

För att läsa mer och se vilka tjänster  
just du kan beställa — besök sappa.se.

Trygg Surf och ID-skydd

Sappa Trygg Surf och ID-skydd ger ett komplett skydd mot digitala 
hot i alla dina digitala enheter. Två tjänster som du kan installera på 
din dator, mobil eller surfplatta. Programmen skyddar dig från t.ex 
virus, bankbedrägerier, dataintrång och identitetsstöld, och Trygg 
Surf kommer med tillhörande VPN-tjänst. 

Fast telefoni

Med fast telefoni (IP-telefoni) från Sappa betalar du en låg 
månadskostnad samt för de samtal du ringer. Det går självklart bra 
att ta med sig sitt befintliga telefonnummer till Sappa. För att du 
ska kunna skaffa IP-telefoni från Sappa behöver du ha bredband 
och router från oss. 

Digitala omsorgstjänster

Genom Omsorgsportalen.se levererar vi tjänster som ökar 
brandsäkerheten och tryggheten i hemmet, som påminnelsestöd 
och trygghetslarm. Om du har ökat behov av stöd i vardagen, oroar 
dig för en anhörig eller har en funktionsnedsättning kan digitala 
omsorgstjänster skapa en tryggare vardag. 


