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Betala Aldrig För Kabel-TV Eller Abonnemang Igen?
Denna Enhet Låter Dig Kolla På Dina Favoritkanaler
Gratis
By Mattias Hägg  2 okt., 2017

PRESENTERAD I: PCTECH
MAGAZINE

Med Över 1.5 Miljoner Enheter Sålda Över
Hela Världen Är Detta Den Bästa Lösningen
För Att Kolla På Dina Favoritkanaler, Serier
Och Filmer Gratis!
Vi vet alla hur frustrerande det kan vara med dyra kabelräkningar och
abonnemang.
Du betalar för kabel, Netflix, filmer och sport ondemand... det växer snabbt.
Och så finns det ju all hårdvara. Din mottagare, AppleTV eller Firesticks, DVD
spelare och ofta dyra Smart TVs.
Så det är inte särskilt förvånande att fler och fler letar efter billigare, enklare
lösningar för att minska räkningarna och bli av med all hårdvara.
Som tur är finns det ett lagligt alternativ som låter dig se HDTV gratis!
Ett amerikanskt företag har utvecklat en ny, innovativ och billig apparat som
ändrar sättet folk tar in sin favoritmedia.

Vad är det?
Den kallas TVFox. Det är en ny “super”antenn som kan plocka upp luftburna TV
signaler som ingen annan antenn kunde nå förut. Så du får över 100 kanaler helt
gratis och lagligt.
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Eftersom den är utvecklad av en NASAingenjör med hjälp av militär teknik
använder TVFox Antennen en diskret och modern design som gör den
marknadens mest pålitliga och teknologiskt avancerade antenn idag. Fast det
finns en stor skillnad – den låter dig kolla på nästa vilken kanal, film eller tv
serier som helst utan kostnad. Utan abonnemang och helt lagligt.

Hur Fungerar Det?
Det är enkelt! Koppla bara TVFox till vilken TV eller monitor som helst. Alla
kablar är inkluderade i paketet. Tryck på startknappen och sen är det klart.
Seriöst, det tar bara 10 sekunder och efter det kan du kolla på alla dina
favoritkanaler.
Men hur kan vi kolla gratis? Hemligheten är att det finns en lag som inga av
världens kabelbolag vill att du ska veta om. Den säger att alla kabelföretag
måste tillhandahålla en signal över luften som ett extra alternativ utöver den
normala signalen. Så för att inte bryta mot lagen sänder kabelföretagen denna
signal, men i en låg frekvens, så nästan inga antenner kunde hämta den på ett
tillförlitligt sätt. Tills nu  TVFox ändrar det.

“Denna enhet har sparat mig massvis med pengar!”
Du kan ställa in nästan alla kanaler 24/7, utan kostnad. Allt i Ultra HD så klart.
En sak att notera är att det optimala avståndet är 4.8mil från en tv
sändningspunkt. Men de finns över hela världen. Väder och miljöfaktorer kan
också påverka mottagningen, men med TVFoxs avancerade teknik kommer det
knappast att påverka dig.
Även om det låter för bra för att vara sant så är det verklighet i detta fall. Det är
en av anledningarna till att TVFox säljer stort över hela världen just nu. Dock är
det viktigt att notera, innan du avbryter ditt kabel eller satellitabonnemang, att
det fanns några kanaler som du inte kan få med antennen. Men i slutändan kan
du ta emot cirka 85% av samma kanaler och det inkluderar de mest populära
kanalerna som folk faktiskt tittar på.
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TITTA PÅ TVTURTLE I AKTION

Men är det lagligt?
JA! Definitivt. Det är helt lagligt att använda eftersom kabelbolagen distribuerar
signalen helt gratis.
Naturligtvis är kabelföretag inte nöjda med situationen men de kan inte göra
någonting åt det. De är skyldiga enligt lag att hålla signalen igång. Och nu med
avancerade antenner som TVFox kan du faktiskt plocka upp den.

Hur Mycket Kommer Det Kosta Mig?
Du tänker nog att den här enheten är väldigt dyr... Fel! TVFox är just nu till
försäljning för under ~375kr (39 €)! Engångsbetalning  ingen prenumeration,
inga månatliga kostnader.
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Med TVFox får du trygghet och vet att du kan titta på dina favoritprogram.

Var kan jag köpa en?
Du kan köpa den direkt från företagets hemsida genom att klicka här.

UPDATE: ENDAST IDAG

35% RABATT PÅ TVFox
Erbjudandet utgår fredag 20 oktober kl. 23:59.
Om du vill spara tusentals kronor, sluta betala för kabel eller satellittv och inte
har något emot att släppa några få slumpmässiga kanaler du säkert inte ens titta
på, då bör du testa TVFoxantennen.

TVFox kommer med allt du behöver!

Börja titta på alla dina favoritkanaler gratis...
Nu när du har informerats om denna lysande uppfinning, låt mig visa hur lätt det
är att komma igång. Allt du behöver göra är att följa dessa tre steg:
Steg 1 Beställ TVFox idag för att dra nytta av deras 35% REA.
Steg 2 När du tar emot den, öppna paketet och anslut det till vilken TV du
vill med medföljande kablar och tryck på strömbrytaren.
Steg 3 Titta på HDTV gratis... TVFox visar dig automatiskt alla kanaler, bara
välj en och njut!

Så Enkelt Är Det!

BESTÄLL NU
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Här är ett tips: TVFox är en bra present eftersom den kommer att spara pengar
för alla som får den!

Senaste kommentarerna

Lägg till en kommentar ...

Markku Bobber Keso Paldanius
Fungerar detta för vilken TV som helst?
Gilla · Svar ·

4 · 39 min

Familjen Perssons
Hej Markku, du behöver COAX-ingång och varje tv har en.
Gilla · Svar ·

7 · 16 min

Lena Ferm
Jag köpte min till fullt pris och nu är det 35% rabatt?? Inte rättvist!
Gilla · Svar ·

4 · 51 min

Mona Uddenholm
Hur länge tar frakten till Sverige?
Gilla · Svar ·

1 · 1 tim

Lars Zacke Zakrisson
, jag ﬁck min efter en vecka.
Gilla · Svar ·

2 · 24 min

Kenny Samuelsson
Min kom fram idag! Jag kan se alla tv-kanaler. Jag har redan köpt en till min mamma också.
Tack för den bra artikeln!

Gilla · Svar ·

6 · 1 tim

Peter Lagerdahl
Hej Therese, det här är vad du behöver istället för alla prenumerationer
Gilla · Svar ·

2 · 2 tim

Therese Johansson
Wow, det är galet, beställer en nu!
Gilla · Svar ·

3 · 1 tim

Chrille Milby
Köpt en, hur länge tills den anländer?
Gilla · Svar ·

2 · 2 tim

Yvonne Lindqvist
Min tog 7 arbetsdagar.
Gilla · Svar ·

5 · 2 tim

Anders Gull
Mycket lätt att installera, jag borde ha haft detta tidigare
Gilla · Svar ·

1 · 3 tim

Per Sörestam
Wow, ser fantastiskt ut, någon som faktiskt har en och testat den?
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Gilla · Svar ·

1 · 3 tim

Tony Palmqvist
Ja, jag och min man älskar den! Mycket lätt att navigera och du kan titta på allt du vill!
Gilla · Svar ·

3 · 2 tim

Tommy Spång
Beställt! Kan knappt vänta
Gilla · Svar ·

4 · 3 tim

Robert & Camilla
Jag vill ha en!!
Gilla · Svar ·

8 · 3 tim

Ramona Franzén
Vem vet hur lång tid leveransen tar? Jag vill köpa en till min pojkvän.
Gilla · Svar ·

1 · 4 tim

Maria Gull
Hej Ramona, min kom fram efter ungefär en vecka
Gilla · Svar ·

2 · 2 tim

Ann Lindqvist
Din pojkvän kommer bli glad! Perfekt gåva
Gilla · Svar ·

2 · 1 tim

Patrik Lindberg
Bra produkt och snabb frakt!
Gilla · Svar ·

3 · 4 tim

Anette Östlin
Vi älskar absolut den här lådan! Sluta betala, börja titta.
Gilla · Svar ·

3 · 4 tim

Anders Palm
Skeptiker här: Jag köpte en i alla fall och jag blev glatt överraskad. Först och främst är kvaliteten
på kanalerna fantastisk. Den är enkel att installera. Även om min fru nu är ännu mer beroende
av tv rekommenderar jag den ändå. Tack!
Gilla · Svar ·

3 · 5 tim

Johan Gustafsson
Hur svårt är det att installera?
Gilla · Svar ·

2 · 5 tim

Malla Mylly
Det är enkelt, koppla bara in COAX-kabeln och sen är det klart!
Gilla · Svar ·

5 · 2 tim

Gun Persson

Tack, vår kom fram idag! Kommer prova ikväll.
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Gilla · Svar ·

3 · 5 tim
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