Telia Triple play
Riksbyggen VBG´s hus nr 5
I det kollektiva paketet för alla lägenheter ingår:


Bredband 100/10 mbit/s
Telia Säker Surf med antivirus och brandvägg för 1 dator.
Telia Säker Lagring: 2 GB mediabibliotek med plats för ca 2000 digitalfoton och
möjlighet till automatisk backup
5 e-postkonton á 200 MB
Webmail - e-post via vilken internetansluten dator som helst
Egna administrationssidor via Mina sidor på internet



Bredbandstelefoni (samtalsavgifter tillkommer)



Digital TV kanalpaket Telia ”Lagom” med följande 22 kanaler.
Telia förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av kanalpaketet för aktuellt paket se
www.telia.se.

SVT 1, SVT 1 HD, SVT 2, SVT 2 HD, SVT 24, Barnkanalen, Kunskapskanalen,
TV 3, TV 4, Kanal 5, TV 6, Sjuan, TNT, TV 8, Kanal 9, TV10, Kanal 11.TV 4
Film, TV 4 Sport, Eurosport, Discovery Channel, Acces TV, MTV, Visat 14,
SVT lokal-tv (Väst nytt).
Samt programbibliotek för TV3, TV4, TV6, Sjuan, TV8, TV10 och TV12.
I varje lägenhet ska det finnas (utrustningen tillhör lägenheten och får inte avlägsnas)
följande utrustning som ingår i priset
- 2 st Digital TV boxar
- 2 koder till digital TV OBS dessa tillhör lägenheten de är inte personliga
- 1 st Trådlös router
- 1 st Fiberkonverter (fast monterad) .
Pris 223 kr/månad som betalas via hyresavin
Mer info eller för uppgradering till fler kanaler kontakta: www.telia.se eller
Telia Kundtjänst tel 020 755 766 eller Telia butiken
OBS när du kopplar upp en dator, router eller skiftar utrustning så kan
det ta upp till 20 min innan du tilldelas en ip adress.
Vid ev. problem stäng först av all utrustning inkl alla routrar / switchar / konvertrar /
digitalboxar etc. Slå på allt och vänta i 20 min och se om det kommer igång.
Krånglar det fortfarande så kontakta: Telia support 020 240 250
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