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Ert eventuellt kommande kollektiva utbud
Bredband 100/100
Höjd hastighet!

Bredbandstelefoni
Allt är som tidigare!

Tv-paket Lagom, 31 kanaler
19 Playtjänster
När ni tecknade var det 18 kanaler!

Wifi-router Plus
Vi byter till en framtids säkrare router!
Boende byter box själv.

Tv-box
Vi levererar 1st ny box/hushåll!
Boende byter box själv.
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Wifi-router plus
ERT KOLLEKTIVA UTBUD

BREDBAND 100/100
 Ger dig ett säkert, trådlöst hemmanätverk 

 Vi hjälper dig med support och uppgraderingar

 Kan fjärrstyras

 Tillhör fastigheten

 Har inbyggd sändare för trådlös tv.

 Klarar gigabit hastigheter, både trådlöst och 
trådbundet.

 Världens bästa Wifi-krets!
Sänder på 2st frekvenser 2.4 GHz  och 5 GHz
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Köp till fler tv-boxar eller trådlös tv 
mottagare!

Tv-box, Arris 4302, pris 1299 kr

Inspelningsbar tv-box, Arris 2583, 1188 kr ord. pris 1799 kr

- Spela in ett program medan du tittar på ett annat.

Trådlös tv mottagare Technicolor TG234  599 kr /st
(10% rabatt på ord.pris/ enhet  men finns just nu kampanjpris för 2st 799kr  tom 2016-12-31)

-Slipp sladden mellan tv-boxen och din bredbandsutrustning med trådlös tv från Telia



Bra appar att ladda ner

TELIA HEMTELEFONI APP
Med Telia Hemtelefoni har du din hemtelefon med dig var du än befinner sig - till och med utomlands. Tjänsten ingår i Telia 

Bredbandstelefoni, och innebär att du kan ringa via andra enheter än din hemtelefon till samma låga pris som om du var hemma. Du

kan använda Telia Hemtelefoni-appen i upp till fem olika mobiltelefoner eller surfplattor. 

Grundförutsättningen är att du har bredbandstelefoni från Telia. Du måste också ha ett konto på Mitt Telia för att kunna aktivera 

appen. Själva appen Telia Hemtelefoni laddar du ned från App Store eller Google Play till din smartphone, du behöver vara 

uppkopplad via wifi

APPEN ZAPPA
Det enda du behöver ha framme på soffbordet är din mobil. Med Zappa styr du din tv-box med hjälp av din mobil som en vanlig 

fjärrkontroll eller som en kanalväljare i två olika vyer

APPEN SPELA IN
Har du tv från Telia och en inspelningsbar tv-box?

Har du dessutom en Android eller iPhone? Då kan du använda vår app för att spela in dina favoritprogram från din mobil. Se vad 

som visas på tv i tv-guiden och välj sedan vilka program du vill spela in.
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Valfritt erbjudande på surfplatta 
Samsung Galaxy tab A 10.1 Wifi (Helt ny modell)
Ord. pris för bredbandskunder är 119 kr/mån  Ni har möjlighet att köpa den för 99kr/mån i 24 månader (Gäller endas Roasjö och ÅGE tom 

2016-12-31) Går att köpa loss direkt.  

Samsung Galaxy tab e 9.6 Wifi
Prispressad 79kr/mån i 24 månader för endast bredbandskunder hos Telia. (Max 3st/person) Går att köpa loss direkt. (tom 2016-12-31)

Lenovo tab 2 10.1 Wifi/4G  
Extra pris för bredbandskunder 165kr/mån i 24 månader med mobilt bredband surf  12 GB (med platta, mobilt bredband) (max 1st/person) 

(tom 2016-12-31)
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Telia Familj
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Välkommen att höra av dig till oss i butiken på 
Allégatan 41 i Borås! 

020-400 800
xxxxxxx@teliasonera.com

Ring Support eller Kundtjänst på 
90 200 och tala eller knappa dig 

fram


