
Telia Triple play 
Riksbyggen VBG´s hus nr 5 

 

2022-02-01 

I det kollektiva paketet för alla lägenheter ingår: 
 

• Bredband  250/250 mbit/s 
 

• Telia Smart Home med 1 rök- & 1 fuktsensor i varje lägenhet 
Telia Smart/Family rök- & fuktsensor larmar lokalt i lägenheterna samt i Telia 
Smart Family App. 

 
o Appen Telia home/Smart Home 
o Mitt Telia (Se och hantera dina abonnemang hos Telia) 
o Telia Play - Streama hela ditt tv-utbud med Telia Play-appen. 
 

 
• Bredbandstelefoni (samtalsavgifter tillkommer). 

 
• Telia Tvillingabonnemang för 2 tv-paket. Ger dig samma tv-paket som du har 

idag till din andra tv-apparat, oberoende av vilket tv-paket du har.  
 

• Digital TV kanalpaket Telia ”Lagom” med följande 24 kanaler. 
Telia förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av kanalpaketet för 
aktuellt paket se www.telia.se. 
 

 
 

 
 
 

• Telia Lagom Play Tjänster 22 st  
 

 
 
 
 
 

http://www.telia.se/
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I varje lägenhet ska det finnas följande utrustning 
 
OBS utrustningen tillhör lägenheten och får inte avlägsnas.  
 
Flytt 
Den som flyttar ska avaktivera sina tjänster på adressen. Man måste ringa Telia när 
man flyttar och säga att man inte kommer bo kvar längre. Precis som det är lika viktigt 
att aktivera tjänsterna via www.telia.se/aktivera när man flyttar in. 

 
 

2 st Digital TV boxar (koder till 
digital tv finns på ”Mitt Telia ” eller 
hos Telia) 
 

 
2 st Fjärrkontroller 
 

 

http://www.telia.se/aktivera
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1 st Trådlös router Sagencom Telia 
WiFi Router F@ast 5370e 

 
1 st Telia home/Smart Home/eva 
Hub ( ska sitta ihop med Routern) 

 
1 st Fuktlarm 
(ska stå på golvet under VV 
Beredaren med ”kontakterna ” mot 
golvet)  

 
1 st Röklarm  
(sitter I hallen I taket) 
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1 st Fiberkonverter (fast monterad) 
 

 
 
 

 
Pris 258 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 i minst 1 min. 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 

 
Ordf för Varbergshus nr 5 februari 2022 

http://www.telia.se/

