
TV, telefoni och IT 

Din nya bostad ar utrustad med ett antal uttag som kallas mulnmedrauttaq 
Dessa hittar du I kök, vardagsrum och sovrum. 
I din månadsavgift ingår kabel-tv (basutbud), se bifogad information från Telia. 
Du kan Själv teckna utökade abonnemang för internetuppkoppling och åven 
telefoni. 



Välkommen 

Information och 
inspiration för dig 
som ska få, 
eller redan har en 
fiberanslutning 





Fiber från Telia, mer 
än bara en kabel 
En fiberanslutning ger dig tillgång till flera olika typer av rolig och användbar 
kommunikation. Och om morgondagen ställer högre krav på prestanda är 
du på den säkra sidan. För fiberkabeln kan transportera i princip hur mycket 
information som helst. 

Enkelt att komma igång 
Det är väldigt enkelt att komma igång och använda Telias fibertjänster. 
För att hjälpa dig installera de olika tjänsterna får du en pedagogisk handbok 
och en start-cd med en interaktiv guide. På sista uppslaget kan du se hur de 
olika tjänsterna hänger ihop. 

Ett trådlöst hemmanätverk för alla tjänster 
Med Telia Smart får du ett trådlöst och säkert hemmanätverk med full 
support. Du kan koppla in datorer, spelkonsoler, skrivare och andra prylar 
helt utan sladdar - en komplett nöjes- och hemmakontorslösning! Du kan 
surfa, titta på tv, lyssna på musik med mera, var du vill i ditt hem utan att 
krångla med onödiga sladdar. 

Om det krånglar 
Om du skulle behöva hjälp är det bara att ringa vår fibersupport på 
020-240 250. Du kan även beställa tjänsten lnstallationshjälp. Då kommer 
en tekniker hem till dig och genomför installationen. 

En eller flera tjänster kan redan ingå i ditt boende 
Om fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen har avtal med oss kan en eller 
flera tjänster ingå i ditt boende. Hör efter med din fastighetsägare/bostads 
rättsförening vad som gäller för dig. 
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Så här kan det se ut i en lägenhet där det finns fiber indraget. 
Anslutningen till fastighetsnätet sitter i hallen, och därifrån är ethernet 
kablar dragna för bredband, tv och telefoni. 

Första 
nätverks 
uttag 
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Allt det här ingår 

• Telia Säker Surf med antivirus och brandvägg 
• Telia Säker Lagring: 2 GB mediabibliotek med plats för 

ca 2000 digitalfoton och möjlighet till automatisk backup 
• 5 e-postkonton à 200 MB 
• Webmail - e-post via vilken internetansluten dator som helst 
• Egna administrationssidor 
• Fri support via telefon, e-post eller chat 

Våra hastigheter 

0,20-0,25 Mbitjs 
Ladda ner och upp 

8-10 Mbit/s 
Ladda ner och upp 

50-100 Mbitjs 
Ladda ner och upp 

5/8-100/10 Mbit/s 
Ladda ner /Ladda upp 

För att surfa, chatta eller skicka och ta emot e-post. 

Fullt tillräckligt för att ladda ner filmer eller musik, 
spela spel online och e-posta filer. 

För dig som har riktigt höga krav och som vill surfa 
med samma hastighet i båda riktningarna. 

För dig som har höga krav när det gäller 
att snabbt kunna ladda hem tunga filer. 

Hastigheten anges med ett intervall, där den aktuella hastigheten i de allra nesta fa/I ligger. Det finns olika 
faktorer som avgör vilken hastighet du kornmer upp Ull vid varje enskilt tillfälle - t. ex. datorkapacitet och att 
många surfar samtidigt. 
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Telia Digital-tv 

Tv med inbyggd 
videobutik 
Med Telia Digital-tv får du tillgång till massor av tv-kanaler 
för alla åldrar och smaker. Dessutom ingår flera smarta 
funktioner som gör tv-tittandet både roligare och enklare. 
Den kanske bästa av dem är den inbyggda videobutiken 
som ger dig möjlighet att hyra film med fjärrkontrollen. 
Vi vill också rekommendera den inspelningsbara digital 
boxen, som ger en helt ny dimension till din tv. 

Om du vill använda flera tv-apparater därhemma kan du 
antingen teckna tvillingabonnemang, 
och få samma kanalpaket till 
alla tv-apparater, eller extra 
abonnemang, och få olika 
kanalpaket till olika 
tv-apparater. 

Allt det här ingår 
• Videobutiken - hyr video direkt från soffan 
• Snabb text-tv - oberoende av kanal 
• Tv-guide med information om alla program 

tre dagar framåt 
• Kanallistor och programspärr för att t.ex. välja 

vad barnen ska kunna se 
• Programpåminnelse 
• Programbibliotek - favoritprogram när du vill 

Läs mer om Telia Digital-tv på nästa uppslag. 
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Men vad finns det för kanaler? 
Med Telia Digital-tv kan de boende välja mellan en mängd olika kanalpaket 
med de breda svenska tv-kanalerna, sport, underhållning, storfilmer, 
tv-serier - och allt annat de kan önska sig. 

På telia.se/tv finns alltid aktuell information om vilka kanaler som ingår 
i de olika paketen. 

Videobutiken, en fest för filmälskaren 
Nu går det att hyra film med fjärrkontrollen utan att lämna tv-soffan. Det 
finns över 2500 filmer för alla smaker att välja mellan. De som hyr har 
tillgång till filmen i 20 timmar och kan se den så många gånger de vill 
under den tiden. Filmen debiteras i efterhand på fakturan från Telia. 

Lägg till inspelningsbar digitalbox 
Med en inspelningsbar digitalbox går det att spela in och spela upp tv 
program. Digitalboxen rymmer upp till 140 timmar inspelade program. 
Det går också att pausa och spola tillbaka ett program medan det sänds. 

Inspelningar kan förprogrammeras med fjärrkontrollen eller via internet på 
telia.se/minasidor - eller via din smartphone (i Phone eller Android-mobil). 
De som får tv via sitt nätverksuttag kan dessutom titta på en kanal och 
samtidigt spela in från en annan. 

Programbibliotek - favoritprogram när du vill 
I Telias programbibliotek finns tusentals inspelade program, serier och filmer 
som du kan se när du vill, utan extra kostnad. Du kan även pausa och spola. 

Vi erbjuder många olika programbibliotek, beroende på vilka kanalpaket du 
valt. Kanalpaket Stor innehåller t. ex. programbibliotek med material från fler 
än 21 kanaler, bl. a. från ESPN, Eurosport, TCM, CNN, Cartoon Network och 
National Geographic. 

Och vi utökar hela tiden med programbibliotek från fler kanaler. 

Hdtv! 
Med Telia Digital-tv via nätverksuttaget får de boende tillgång till hdtv. 
SVT1 HD och SVT2 HD finns tillgängliga som fria kanaler i alla kanalpaket 
och ett flertal andra hd-kanaler är på väg att läggas till utbudet. 

Du som valt Canal+ har t. ex. redan möjlighet att titta på Canal+ Sport HD 
och Canal+ Film HD beroende på vilket kanalpaket du har köpt. Du har även 
möjlighet att hyra filmer med hdkvalitet i vår videobutik. 
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CANAL+ Sport 
Allsvenskan, Elitserien, 
La Liga och mycket mer. 

Helt enkelt allt CANAL+ 

Viasat Premium 
En kombination 
av Viasat Sport 



Allt det här ingår 
• Abonnemang med befintligt eller nytt nummer 

• O kr/min till alla andra med Telia Bredbandstelefoni 

• Förmånliga prisavtal att välja mellan 

• Vidarekoppling 

• Självadministration via Mina Sidor på internet 

Ring billigare med våra prisavtal! 
Dygnet runt: Lägg till 65 kr /mån så ringer du för O kr /min dygnet runt till 
alla fasta telefoner i Sverige. Dessutom ingår Till favoritmobil: O kr/min till ett 
valfritt mobilnummer inom Telia och Halebop. 

Kväll & helg: Lägg till 30 kr/mån så ringer du för O kr/min kvällar och helger 
till alla fasta telefoner i Sverige - och billigare till svenska mobiler. Dessutom 
ingår Till favoritmobil: O kr/min till ett valfritt mobilnummer inom Telia och 
Halebop. 

Mini: För dig som inte ringer så mycket, men vill ringa billigare till svenska 
mobiler. Ingen extra månadsavgift tillkommer. 

Plus: Alla som fyllt 60 får samma låga minutpris dygnet runt. Ingen extra 
månadsavgift tillkommer. 

Komplettera ditt prisavtal med: 

Till mobiler (tillval till Dygnet runt och Kväll & helg): Lägg till 29 kr/mån så 
ringer du för O kr/min på kvällar och helger till alla andra mobilnummer inom 
Telia och Halebop. 

Utland (tillval till Dygnet runt, Kväll & helg, Mini och Plus): Lägg till 15 kr/mån 
så ringer du med extra lågt pris till både fast och mobilt i utlandet 
- t. ex. 20 öre/min till USA. 

Fler smarta tjänster 
Till ditt abonnemang finns en lång rad smarta tjänster som underlättar 
dina samtal och ger dig bättre kostnadskontroll. Du kan till exempel skaffa 
din egen Röstbrevlåda, med avisering till mobiltelefonen - läs mer på 
telia.se/telefoni. 
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Så här hänger 
det ihop 
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Trådlöst hemmanätverk 
Surfa på internet via ditt trådlösa hemma 
nätverk, eller anslut en nätverkskabel till 
din gateway. 

Om du inte har Telia Smart använder du istället en 
bredbandsswitch och eventuellt en trådlös router. 

• Smart gateway 
Om du skaffar Telia Smart, får du en gateway 
(som fungerar som bredbandsswitch, telefon 
adapter och trådlös router i ett). Du kopplar den 
direkt till nätverksuttaget. 

. 
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Telefoni via din gateway 
För att ringa med bredbandstelefoni kopplar du 
din telefon till teleuttaget i din gateway. 

Tv via bredbandet 
För att se på digital-tv använder du en digitalbox, som du kopplar mellan din 
tv och din gateway. 

Om du inte har Telia Smart kan du istället koppla digitalboxen till en bredbandsswitch. För att 
kunna använda en extra tv behöver du ytterligare en digitalbox och en tv-switch. 

För att kunna använda en extra telefon behöver du även en 
fördelardosa. Och om du inte har Telia Smart behöver du 
dessutom en telefonadapter. 
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