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Kollektivanslutning 299 kr/månad 

 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan 

rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50 kr för att bygga upp en 

kassa.

 Alla aktiva ”burkar” i hemmet och i centralen ansvarar Telia för. 

 Telia fakturerar föreningen för samtliga anslutningar (en total 

faktura).

 Överskottet till föreningen skall användas för administration och 

fakturering till abonnent samt kan användas till service och underhåll 

på det faktiska nätet.

 Installationshjälp i hemmet igår i paketet.

 Föreningen skriver ett avtal på fast pris i 5år.



Telia Digital-Tv



Kanalpaketet ”Lagom” ingår i grundpaketet
20 kanaler



Alla tillgängliga kanaler



Våra HD Kanaler i dagsläget.

Nu får ännu fler möjlighet till en förhöjd tv-upplevelse med hdtv från Telia. 
Bilden blir skarpare och ljudet bättre. Dessutom utökar vi vårt utbud av hd-

kanaler och i videobutiken väntar hd-hyrfilmer.

Kanalpaket HD med inledningsvis : 

TV3 HD, 

National Geographic HD, 

Eurosport HD 

och Outdoor Channel HD. 

Viasat HD Paket

TV3 HD, 

TV1000 HD/Penthouse HD 

Viasat Premier League HD 

Viasat Fotboll HD 

Viasat Motor HD. 

Möjlighet att hyra HD film 
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Några kanalpaket:

DR1 och DR2 – Danmark 39 kr/mån

TV Finland  29 kr/mån

TVE International  29 kr/mån

NRK1 och TV2 Norge  39 kr/mån

TV Polonia  29 kr/mån

HRT1 (kroatisk) 29 kr/mån

spansk ZDF 29 kr/mån

TV5 Monde 29 kr/mån

Al Jazeera Arabic 29 kr/mån

RaiUno 29 kr/mån

TV Chile  149 kr/mån

NYA KANALER 

Al Jazeera English (arabisk), 

TVP Kultura (polsk), RTL (tysk)

RTR Planeta (rysk)

ERT World (grekisk)

METV (kurdisk),

NRK2 (norsk). . Al Arabiya

TRK Turk, CCTV4 (kinesisk)

LTV World (litauisk)

RTV Pink

2 kanaler från Balkan; 

Pink Plus och Pink Extra. 



Ett helt nytt sätt att se på tv

• Inbyggd videobutik

Massor av titlar är bara en 

knapptryckning bort, allt från klassiker 

till nyheter. Har i dag 2500 filmer..

Nyhet

2011-01-12

Det blev ett rejält

lyft för Telias Videobutik

under 2010. Slutresultatet

blev över 2 miljoner

uthyrda filmer - att jämföra

med 1,2 miljoner 2009. 



Programbiblioteket - Ett helt nytt sätt att 
se på tv.
• Tusentals inspelade program, serier 

och filmer som kan ses, pausas och 

spolas – när du vill, hur ofta du vill 

och utan extra kostnad.

http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/canalplusselect.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/tv1000play.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/discoveryod.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/disneychannelplay.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/tv3play.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/tv6play.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/tv8play.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/animalplanetod.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/star.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/national_geographic_channel_svod.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/cartoonnetwork_svod
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/CNN_svod
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/tcm_svod
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/eurosport_svod.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/canalplusselect.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/boomerangplay.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/playhousedisney_programbibliotek.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/disney_xd_programbibliotek.page
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/nickjrplay
http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/tv/kanaler/nickelodeonplay.page


Inspelningsbar digitalbox

• Missa inte favoritprogrammen – välj till en inspelningsbar digitalbox   

– Spela in favoritprogrammen oavsett var du befinner dig

– Styrs via iPhone, fjärrkontrollen och Mina Sidor på telia.se

– Stor hårddisk, 320 GB

– Framtidssäker hdtv-klar digitalbox

– Pausa och spola bakåt i direktsänd TV

– Spela in med fjärrkontrollen, markera önskat program direkt i TV:n

– Fjärrstyr inspelningar via ”Mina sidor”

– Kan köpas kontant eller med hjälp av en förhöjd månadsavgift.

– Väljer kunden en inspelningsbar digitalbox kan han inte ta del av 

Prova På vid nytecknande av 3play eller Digital-tv stand alone.



Ett helt nytt sätt att lyssna på musik i tv.
• Spotify i tv:n för 99 kr per månad



Pay-Per-View
. 
Fotboll och hockey från första parkett
Biljett på första parkett till Allsvenskan i fotboll och hockeyns Elitserie fixar du via 
fjärrkontrollen. Och på den här biljetten kan ni gå flera. Dessutom betalar du per 
match, alltså bara för det du verkligen vill se. Beställ dina favoritmatcher via pay-
per-view.



Telia Bredband FiberLan 



Mer än bara ett bredband
Sätt stopp för obehöriga intrång i din
dator. Med Telia Säker Surf (antivirus
och brandvägg) får du ett effektivt
skydd – både när du surfar med bredband
och kopplar upp dig via uppringd
förbindelse. Som tillval kan du välja
spam- och föräldrakontroll.

2 Gb backup på din dator. Bilder och andra filer i säkert 
förvar vid t.ex. datorkrasch, stöld, brand. En säker 
lagringsplats som du enkelt kommer åt från vilken dator som 
helst

100/10 – (50/8) Mbit/s



15

Telia Bredbandstelefoni
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• De boende behåller sina telefonnummer

Men de kan byta till ett nytt om de vill.

• De använder sina vanliga telefoner

Inga telefoner behöver bytas ut.

• Samma tjänster som tidigare

Vidarekoppling, återuppringning 

m.m. fungerar som de alltid gjort.

• Men det blir billigare!

De ringer för bara uppkopplingsavgiften till 

andra som har Telia Bredbandstelefoni.

• Larm fungerar som vanligt.

Ring som vanligt, 
men via nätverksuttaget



Detta får ni för 299:-/mån

Telia Digital-Tv

100/10 – (50/8) Mbit/s

Bredband

Telefon



Så här hänger det ihop

Fiberkonverter

Telefon

Dator

Tv

Digitalbox

Gateway

Ruckus Mediaflex

För trådlös TV

OBS INGÅR EJ!

I ramavtalet ingår 1st Fiberkonverter, 1st Gatway plus 2st digitalboxar per abonnent.

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.netaccess.se/nyhetsblad/20070920/OPV120.JPG&imgrefurl=http://www.netaccess.se/nyhetsblad/20070920/20070920.html&usg=__o9DXQ9cPlH6Xr_AHbfjSLKxO9XE=&h=208&w=140&sz=4&hl=sv&start=15&um=1&tbnid=AWE9E34Zaw4oZM:&tbnh=105&tbnw=71&prev=/images?q=FTTH+i+hemmet&hl=sv&sa=G&um=1

