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MED FIBER FRÅN TELIA FÅR DU:

 SNABBT & STABILT BREDBAND
• Streama Ultra HD/4K
• Ladda hem filer blixtsnabbt

 ÄNNU BÄTTRE TV
• HD-kvalitet
• Möjlighet till fyra tvillingabonnemang

 EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING
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ERT KOLLEKTIVA UTBUD
Bredband 100/100

Tv-paket Lagom, 40 kanaler
20 Playtjänster

Bredbandstelefoni

Wifi-router

TV-box
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 Ger dig ett säkert, trådlöst hemmanätverk 

 Vi hjälper dig med support och uppgraderingar

 Tillhör fastigheten

 920 Mbit/s i maximal ned- och 
uppladdningshastighet 

 Världens bästa wifi-krets! 

BREDBAND
BREDBAND 100/100 VÅR BÄSTA WIFI-ROUTER



TV-BOXAR

Tv-box, Arris 4302, 699 kr ord. pris 1299 kr

Inspelningsbar TV-box (Hårddisk till befintlig box), VIP4302, 999 kr

Det går att köpa till en tv-box per hushåll till reducerat pris. Box 3-5 ord. pris. 

Har du en Tv-box från Telia sen tidigare så går den att använda. 

• Fem gånger snabbare än tidigare tv-boxar
• Netflix och Youtube förprogrammerat i boxen
• Fjärrkontroll med Bluetooth

*Priserna kan komma att ändras.



TV-PAKET LAGOM
Kanaler

Presentatör
Presentationsanteckningar
VIKTIGT ATT TALA OM SKILLNADEN!PlaytjänsterEn playtjänst är ett bibliotek där du kan ta del av dina favorit tv-program när du själv har tid och lust utan att vara styrd av tv-tablåernas tiderPlay+ är en streamingtjänst som ingår i alla tv-paket. Gör din tv portabel och titta genom mobilen, surfplattan eller datorn. Du kan alltså se på program, filmer och serier när de sänds enligt tv-tablån eller starta från playtjänsterna när det passar dig bäst.
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TELIA HAR TV FÖR ALLA BEHOV

FILMBUTIKEN

Välkommen in till Sveriges 
största filmbutik
 Hyr bland 6500 filmer direkt

med fjärrkontrollen.
 Alla DVD-släpp
 Kostar mellan 9 – 59 kr

PAY-PER-VIEW

Köp fristående matcher och titta 
live
 Aktuella sportevent direkt med 

fjärrkontrollen
 Se när ditt favoritlag spelar live
 Kostar från 99 kr

 HD-kvalitet 
 Tv-signalen är alltid prioriterad
 Inspelningsbar tv-box, spela in 

samtidigt som du tittar
 Föräldrakontroll
 Netflix
 Tvilling

PLAYTJÄNSTER

Titta när du har tid och lust
 Ett bibliotek där du kan ta del av 

dina favorit tv-program när det 
passar dig.

 Se hela serier på en gång. 
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Jag vill aktivera Bredband 100/100, 
och  tv-paket Lagom samt Play+ Lagom

Om du inte väljer Telia e-faktura tillkommer en 
fakturaavgift på 49 kr/mån.

ERT KOLLEKTIVA UTBUD Namn

Personnummer

Adress

Postnummer Ort

Lägenhetsnummer Önskat leveransdatum

Extra tjänster att beställa. (Exempelvis högre hastighet på 
bredbandet, annat TV-paket, mobilabonnemang) 

Mobilnummer för sms avisering

E-post:

Datum

Underskrift

Personuppgifter



FLER MÖJLIGHETER…
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VÄLJ TILL EN ANNAN HASTIGHET

250 mbit/s 99 kr/mån (Mest prisvärt!)
Ord. pris 499 kr/mån

500 mbit/s 399 kr/mån 
Ord. pris 699 kr/mån 

1000 mbit/s 699 kr/mån 
Ord. pris 999 kr/mån 



VÄLJ TILL FLER KANALER

Du som är kollektiv kund
har extra bra priser på 

tv-paket Stor



TV-PAKET STOR, 81 KANALER
PRIS 329 KR/MÅN, ORD.PRIS 399 KR/MÅN 

*Priserna kan komma att ändras.



PLAYTJÄNSTER



PREMIUM-KANALER

C More Premium med Viasat
Film och Sport och Dplay
Total INKL Extra Kanaler
599kr/mån i 12 mån**

Ord. pris 848 kr/mån 
kr/mån

C More Premium
0kr/mån i 1 mån**

Ord. Pris 499 kr/mån

C More Standard
0kr/mån i 1 mån**

Ord. Pris 149 kr/mån

* Priserna kan ändras

V series & film
0kr/mån i 1 mån**

Ord. Pris 219 kr/mån

V Sport
0kr/mån i 1 mån**

399 kr/mån

V Premium
0kr/mån i 1 mån**

469 kr/mån

V Golf

129 kr/mån

** Alltid 12 månaders bidningstid

C More Standard och V 
Series & Film

Kampanjpris 199 
kr/mån tillsvidare



ÖVRIGA TV-PAKET OCH 
TILLVALSKANALER

HBO Nordic
3 fria mån

109 kr/mån

DPLAY TOTAL inkl
Extra kanaler
99kr i 6 mån

(Ordinarie pris 349 kr/mån)

Tillvalskanaler

Från 49 kr/mån

*Priserna kan komma att ändras.
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VÄLJ TJÄNSTER

SPOTIFY FAMILJ
Sex Spotify Premium-konton

till ett paketpris. 

149 kr/mån

FSECURE
Du kan skydda upp till tio enheter – mobiler, 

surfplattor och datorer

från 29 kr/mån

 Smidigt, allt på en och samma faktura
 Unika erbjudanden, just nu 3 fria månader!
 Ingen bindningstid

STORYTEL
Streama eller läs tusentals

ljud och e-böcker 

169 kr/mån

READLY
Obegränsade tidningsmagasin – välkända 

svenska och internationella magasin

99 kr/mån

*Priserna kan komma att ändras.
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fjärrkontroll

Dator Dator TV

HUR HÄNGER ALLT IHOP?
Owa0130 repeater

för trådlös tv – (599)



TELIA LIFE
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INSTALLATIONSHJÄLP
Bokas i samband med beställning av de kollektiva tjänsterna. 

Gör en notering på beställningsblanketten att installationshjälp önskas. 

Du blir uppringd av en tekniker & ni bestämmer en tid tillsammans.

Vad gör teknikern? 
• Kopplar in din hårdvara, t.ex. den trådlösa routern, digital-tv boxen & hårdvara för trådlös tv, 

telefoni.

• Får igång telefoni och digital-tv samt demonstration av tillhörande tjänster, t.ex. videobutiken.

• Får igång Play+.

• Får igång din e-post via Telia Webmail.



VAD HÄNDER NU?

• Fyll i beställningsblanketten så orderlägger vi 
dina tjänster åt dig, du kommer få ett e-mail när 
beställningen är lagd. OBS! Viktigt att 
mobilnummer, personnummer/kundnummer 
och e-postadress står med på 
beställningsblanketten.

• Följ din order på Mitt Telia, där kan du se din 
beräknade leverans och mycket annat.

2020-06-17
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SÅ NÅR DU OSS
Ring butiken i Falun för frågor gällande din beställning 

076-0387364
Eller maila oss på teliabutik-falun@teliacompany.com

Tekniska frågor samt felanmälan av tjänst hanteras av 
kundtjänst på telefonnummer 90200
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