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Elisa ja TTV tarjoavat kaapelitelevisio-
verkkonsa asiakkaille laajan ja moni-
puolisen valikoiman sekä peruskanavia 
että maksu-tv -kanavapaketteja.
Hankkimalla Elisa Kaapelikortin digiboksiisi pääset 
nauttimaan monipuolisesta maksu-TV -kanavien 
valikoimasta, teräväpiirtoa unohtamatta. Kaapeli-
TV-verkon peruskanavavalikoima on käytössäsi 
pelkällä digiboksilla. Kaapelikortin kausimaksuun 

sisältyy useita lisäkanavia ja lisäksi Bonus kanavalla 
näytetään useita kertoja vuodessa esittelyjaksoi-
na eri kanavia maksu-TV -valikoimastamme.

Uudistimme kanavapakettimme



Elisa S-kanavapaketti 9,90 €/kk

Elisa S-kanavapaketti sisältää peruskanavat koko perheelle (5+1 kanavaa). Yhden valinnaisen, kk-
maksuun sisältyvän kanavan sekä haluamasi määrän extrakanavia voit valita laajasta kanavavalikoimas-
ta oman makusi mukaan. Mikäli sinulla on jo ennestään käytössäsi maksu-tv-kanavia (arvo väh. 8,20 €/
kk), saat Elisa S-kanavapaketin vieläkin edullisemmin, hintaan 7,90 €/kk.

Elisa M-kanavapaketti 24,90 €/kk

Elisa M-kanavapaketti tarjoaa laajan valikoiman huippukanavia (15+5 kanavaa). Valitse kiinteiden 
kanavien lisäksi viisi valinnaista kanavaa ja täydennä pakettia halutessasi extra-kanavilla.

Elisa Kanavapaketti -perhe 
täydentyi uusilla paketeilla

+ 1 valinnainen kanava

+ 5 valinnaista kanavaa



Elisa L-kanavapaketti 29,90 €/kk

Elisa L-kanavapaketti tarjoaa muhkean määrän (28 kanavaa) huippukanavia niin urheilun, elokuvien, 
uutisten, musiikin, matkailun, lastenohjelmien kuin dokumenttien ystäville. Kanavapaketissa on mukana 
mm. MTV3 MAX, Playhouse & Toon Disney, Discovery Channel, Eurosport sekä monta muuta kanavaa.

Elisa HD-kanavapaketti

Elisa HD-kanavapaketti tarjoaa viisi upeaa HD-kanavaa. Nauti Eurosport HD:n huippu-urheilusta, 
Silver HD:n elokuvista, VOOM HD:n lifestyleohjelmista, BBC HD:n uutis- ja ajankohtaistarjonnasta sekä 
MTVN HD:n musiikki elämyksistä huipputarkkana teräväpiirtokuvana!

Korttilinkitys 
Kaikki Suomen kaapelitelevisio-operaattorit 
ottavat 31.3.2009 mennessä käyttöön ns. 
korttilinkityksen maksullisten HD- eli terävä-
piirtokanavien katselussa. Korttilinkitys 
tarkoittaa sitä, että maksullisia kaapeliverkon 
HD-lähetyksiä voi katsella tämän jälkeen vain 
tietyllä ohjelmakorttiin liitetyllä, Cable Ready HD 
-hyväksytyllä laitteella. 

Uusissa markkinoille 
tulevissa Cable Ready 
HD -laitteissa on 
Cable Ready -tunnus.

Korttilinkitys johtuu ulkomaisten sisällönomista-
jien halusta suojata omistamiaan teräväpiirto-
ohjelmia laittomalta jakelulta.

Luettelon hyväksytyistä laitteista voit jatkossa 
tarkistaa osoitteessa www.kaapelitelevisio.fi

Aiheesta lisää Elisa TV-Uutisten seuraavassa 
numerossa!



Paketti Hinta
Elisa S-kanavapaketti 9,90 €/kk*

Elisa M-kanavapaketti 24,90 €/kk

Elisa L-kanavapaketti 29,90 €/kk

* Mikäli sinulla on jo käytössäsi jokin maksu-tv-paketti (väh. 8,20 €/kk), 
saat Elisa S-kanavapaketin hintaan 7,90 €/kk.

Extra-kanavat 2,90 €/kpl/kk

Elisa HD-kanavapaketti 
+ HD-digiboksi 29,90 €/kk

Elisa HD-kanavapaketti 
+ CA-moduli 19,90 €/kk
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CANAL+ Ystävänpäivätempaus 
Elisa Shopiteissa 2.2.–14.2.2009
Ystävänpäivän kunniaksi annamme yllätys-
lahjan kaikille CANAL+ asiakkaillemme. 
Tule tutustumaan tarjouksiin lähimpään 
Elisa Shopitiin!

XL- ja XXL-kanavapaketit jäävät 1.1.2009 
alkaen pois myyntivalikoimastamme uusien 
Elisa Kanavapakettien lanseerauksen myö-
tä. HUOM! Nykyiset XL- ja XXL-sopimukset 
säilyvät toistaiseksi ennallaan. 

XXL-kanavapakettiin sisältynyt Star! on 
jatkossa kaikkien asiakkaidemme ulottuvilla 
pelkällä Kaapelikortin vuosimaksulla.

Ajankohtaisia Elisa 
maksu-tv uutisia

Ajankohtaiset 
tarjoukset
- CANAL+ Film 6 kk tarjous hintaan 

14,90 €/kk (norm. 19,90 €/kk)

- Viasat 3 kk 0 € + 9 kk 
norm. hintaan 26,95 €/kk

- Elisa S- ja M-kanavapaketti 3 kk 0 € + 
9 kk norm. hintaan 9,90 €/kk tai 
24,90 €/kk

- Kaikki tarjoukset ovat voimassa 
1.1.–31.3.2009 välisenä aikana tehdyissä 
uusissa sopimuksissa eivätkä koske irti-
sanottuja ja samaan talouteen uudelleen 
tehtyjä sopimuksia.

- Tutustu tarjouksiin osoitteessa 
www.elisa.fi tai tule käymään 
lähimmässä Elisa Shopitissa!

Elisa Kanavapaketti -hinnasto

Tutustu laajaan Elisa Kanavapaketti -perheeseen 
osoitteessa www.elisa.fi


