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Nu erbjuder SJ sina resenärer att se film på tågen. Efter en framgångsrik testperiod på ett X2000-tåg under
2011, har filmtjänsten med innehåll från film2home nu lanserats på de första av SJs nya snabbtåg.
Den 20 april 2011 avgick SJs första filmtåg från Stockholms Central. Och i vinter börjar nu tjänsten att rullas ut
på samtliga av SJs nya snabbtåg. Bakom filmerbjudandet står film2home, som är Nordens största onlinetjänst
för streamad hyrfilm.
På tågen erbjuds ett brett utbud av spelfilmer, TV-serier, barnfilmer och dokumentärer från bolag som Fox, SF,
Atlantic, Scanbox med flera.
En lokal plattform på tåget möjliggör störningsfri streaming av ett stort utbud filmer under resan. Man betalar
sin film via SMS, kreditkort eller SJ Prio-poäng. Den som inte hinner se klart sin film under resan, kan enkelt
logga in via internet och se färdigt filmen på sitt resmål.
- Vår vision är att erbjuda film enkelt och bekvämt, vart kunden än befinner sig , säger Josefine Envall, ansvarig
för film2home. Därför är vi nu mycket glada att SJ:s resenärer inte befinner sig längre än ett klick ifrån ett stort
urval bra film.

För mer information, kontakta
Josefine Envall, affärsansvarig på film2home
Mobil: 070 269 5437
E-post: josefine.envall@bonver.com
Paula Eklund, PR ansvarig film2home
Mobil: 076 050 7928
E-post: paula.eklund@bonver.com

Om film2home:
film2home är Nordens enda tjänst för att köpa eller hyra film i butik och på nätet. I 800 svenska butiker och på
film2home.se, kan du välja bland tusentals filmer, direkt över internet eller på DVD och Blu-Ray.
Utöver webbtjänsten film2home.se och i butiker runt om i Sverige, erbjuder film2home även film via mobil, SmartTV och
IPTV. film2home strävar efter en bättre tillgänglighet och goda filmupplevelser.
film2home finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi erbjuder film från de globala filmjättarna samt från en mängd
mindre filmbolag i och utanför Norden.

