Under disse mørke vinterkvelder setter mange nordmenn pris på å kose seg ned i sofaen
med en god skrekkfilm. I takt med at dvd-spilleren blir en alt mer bortglemt relikvie i hjemmet
velger flere og flere å istedenfor se sin grøsser gjennom en strømmetjeneste. Valget av
strømmetjeneste er imidlertid ikke det letteste: hvilken skal man velge for å få mest grøss for
pengene?
Vi har sammenlignet fire store stømmeaktører – Netflix, HBO Nordic, C More Play og Viaplay –
for å finne ut hvilken tjeneste som gir mest grøss for pengene.

Minutter skrekkfilm per krone
Netflix

134 minutter

67 minutter

Viaplay

67 minutter

C More Play

HBO Nordic

8 minutter

Med sine 138 filmer og totalt 13 281 minutter grøss kommer Netflix ut som vinneren, hvor seeren får 134
minutter skrekk per krone og måned.
På delt andre plass havner Viaplay og C More Play som gir tilgang til 67 minutter grøss per krone og måned.
Dyrest i indeksen er HBO Nordic som lar kundene sine se 8 minutter grøss per krone og måned.

Antall skrekkfilmer
Netflix

138 filmer

Viaplay

72 filmer

C More Play

HBO Nordic

69 filmer

7 filmer

Månedskostnad
Månedskostnad eller den
minste kostnaden for
tjenestens fulle filmutvalg.

99 kronor

99 kronor

99 kronor

C More Play

Viaplay

Netflix

89 kronor

HBO Nordic

Om Grøssindeks
Vi har undersøkt antallet minutter skrekkfilm som tilbys hos strømmetjenestene Netflix, HBO Nordic, Viaplay og C More Play og delt dette
med månedskostnaden for respektive tjeneste. Under de omstendigheter hvor flere prismodeller vært tilgjengelige har vi utgått ifra den
laveste kostnaden hvor hele tjenestens utvalg inngår.
Informasjonen i Zmartaindeks er innsamlet gjennom innhenting fra offentlige kilder og basert på dagsaktuell informasjon ved det
tidspunkt da informasjonen ble innhentet. Alt innehold på Zmartaindeks og hjemmesiden er kun forberedt i formål å informere og
innebærer ingen forbindelse fra Zmarta kring informasjonens aktualitet fra tid til annen. Vi på Zmarta gjør vårt ytterste for å sikre at det
alltid er korrekt og oppdatert informasjon på Zmartaindeks og nettsiden men gir imidlertid ingen, hverken uttrykkelig eller implisitt, garanti
for Zmartaindeks innehold gjeldene korrekthet og/eller fullstendighet. Ingenting på Zmartaindeks eller nettsiden er å tolkes som råd eller
oppfordring fra Zmarta til å ta en beslutning utfra informasjonen. Zmarta forbeholder seg retten til å slette, redigere eller tilføye innehold
på hjemmesiden samt å slette sider eller deler av dem uten advarsel dersom vi finner det nødvendig.

