Presentation av nya avtalet

Alternativ 1

Tv & streaming från Telia
Bredband
1000/1000

Tv & streaming
Lagom

Bredbands
-telefoni

• Tv & streaming Lagom
• Tv var du vill, när du vill med ditt utbud i vår
streamingtjänst Telia Play
• 1 st tv-box och 1 st router per hushåll
• Fri support och utbyte av defekt hårdvara
under hela avtalstiden
• Bredband 1000/1000

Tv & streaming Lagom med
Telia Play och Filmbutik
25 kanaler
23 playtjänster
TV-box med HD-kvalitet
Fjärrkontroll med Bluetooth
Inbyggda appar i TV-boxen – SVT Play och
YouTube
• Sveriges största filmbutik med över 10 000
filmer
•
•
•
•
•

Enskilda hushåll kan göra egna tillval, t.ex. välja fler
kanaler eller köpa till mobilabonnemang.
Tjänster som de boende tecknar utöver det
kollektiva avtalet faktureras varje hushåll separat. Vi
erbjuder bland annat exklusiva tv & streamingpaket
som innehåller all sport, film och serier från Telia, C
More och Viaplay för endast 599 kr/mån fr.o.m 1
oktober (värde 1396 kr/mån om du köper paketen
separat).
UEFA CHAMPIONS LEAGUE – BARA HOS TELIA
OCH CMORE

Telia Play
Vår streamingtjänst Telia Play ingår i alla tv &
streamingpaket så att du tv-utbud i mobilen och
surfplattan. Se ditt innehåll var du vill, när du vill i
hela EU/EES

Samla mer och få mer
De kunder som väljer att samla sina tjänster hos
Telia vill vi ge mer. Därför får du som har:
Mobilabonnemang och Fast bredband en
kostnadsfri förmån.
Läs om de aktuella förmånerna på
www.telia.se/samlamer.

Alternativ 2

Snabbt bredband, smart
router och wifi
Bredband

1000/1000

Bredbands
-telefoni

• Bredband 1000/1000
• 1 st roter per hushåll
• Fri support och utbyte av defekt
hårdvara under hela avtalstiden

Du får en snabbt och stabil uppkoppling, med upp till 1 000
Mbit/s, som klarar att du använder datorer, surfplattor,
telefoner och tv-apparater samtidigt, Telia Bredband med
Smart Wifi ger dig automatiskt snabbt och stabilt wifi
hemma. Med hjälp av den senaste tekniken optimerar vår
Smart Wifi-router ditt wifi åt dig.

Telefoni som vanligt
Med Telia Bredbandstelefoni kan du ringa som vanligt
- fast via ditt bredband - inom Sverige till fasta
telefoner och svenska mobilnummer. Välj själv vad
som passar dig, fast eller rörligt pris.

Samla mer och få mer

De kunder som väljer att samla sina tjänster hos Telia vill vi
ge mer. Därför får du som har: Mobilabonnemang och Fast
bredband en kostnadsfri förmån.
Läs om de aktuella förmånerna: www.telia.se/samlamer.

Alternativ 3

Telia Öppen Fiber
Den lilla, stora operatören som ger dig möjligheten att

surfa med totalflera
integritetolika
och hög hastighet.
kund kan välja mellan
leverantörer
0770-910 000
bredband, tv ocha3.se
telefoni.
Banhof bredband
– snabbt,
ochom
populärt.
Överlägset
På bredbandswebben
kan
du säkert
läsa
varje
mest nöjda kunder 2017.
leve
banhof.se
010-510 00 00

tjänster
rantör samt

Vi levererar fibertjänsterna som gör att du kan digitalisera
ditt hem.

Det går även braboxer.se
att kontakta
varje enskild
rantör direkt
0771-21 10 00
beställning av tjänster.
Via
länken
dswebben.se
Leverantören som
lyssnar!
Vi brinner för att utmana
med snabb, pålitlig och trygg kommunikation.
www.bredban omvärlden
kan
välja
bredband2.com
0770-811 000
Vissa lokala avvikelser
kan
Vi levererar säkra och kraftfulla fibertjänster med personlig
service – och mobila tjänster som kompletterar dom.
netatonce.se

0771-40 44 00

Sveriges nöjdaste bredbandskunder – fem år i rad enligt
SKI. Sveriges snabbaste bredband enligt Steam.
ownit.se

08-525 07 300

Vi erbjuder öppen bredbands-tv där du kan välja fritt bland
flertalet kanaler och leverantörer.
servado.se
08-5000 5777
Företaget med snabb kundservice som gör minimalt
avtryck på miljön. Integritetsskyddad surf.
surfia.se

020-10 00 44

För att du ska kunna samla mobil, bredband och tv på
ett ställe. För att alla är bättre tillsammans.
telenor.se

020-222 222

Vi har fibertjänsterna som får vardagen att fungera – stabila,
säkra och med tillräcklig kapacitet för hela familjen.
telia.se/oppenfiber

90 200

Vi är den nya tidens operatör med fokus på att leverera
smarta uppkopplade tjänster.
th1ng.se

010-252 00 00

Vi ger dig prisvärda fibertjänster med rätt kapacitet för dina
behov och en support som tar hand om det tekniska.
universal.se

0771-85 00 00

Vi är en av Sveriges största tv-distributörer med ett stort
kvalitetsutbud. Viaplay ingår alltid.
viasat.se/oppenfiber

0200-210 219

Här ser du de rikstäckande tjänsteleverantörerna och deras
utbud. Gå in på bredbandswebben för att se fler lokala
alternativ och för mer information. Lokala avvikelser kan
förekomma.

