
Grattis Du skall få fiber - 
en framtidssäkrad 
lösning! 

C:/Users/pela62/Desktop/Telia_Inspiration_720p.wmv


Trådlös router 

Bredband 
100/100  

389 kr ordinarie pris 698 kr 

Vårt erbjudande: 

Play+ Lagom Tv-paket Lagom, 28 kanaler 

19 playkanaler 



Ert kollektiva utbud, tv-paket Lagom 

Playtjänster 
Play+ kanaler, TV i din mobil, dator eller surfplatta. 

http://www.telia.se/privat/bredband/via-fiber/


Trådlös router 

 Ger dig ett säkert, trådlöst 

hemmanätverk 

 

 250 mbit/s trådlöst. Många antenner. Utöver detta 

stödjer den nya trådlösa routern 802.11n och ac samt 2,4 

och 5 GHz. 

 

 Vi hjälper dig med support och 

uppgraderingar 

 

 Kan fjärrstyras 

 

 Tillhör föreningen 

 

 

 



Välj till en annan hastighet 
 

Snabbt och mycket 
på många enheter 
samtidigt. 

99 kr/mån 

250  

Mbit/s 

1000  

Mbit/s 

Gör vad du vill!! 

699 kr/mån 

http://www.telia.se/privat/bredband/via-fiber/


Vi har Sveriges  

nöjdaste TV-kunder!! 



Se på tv när det passar dig! 

 Starta, spola och pausa i 
direktsändning 

 Playtjänster gör det möjligt 
att se ditt favorit program 
när det passar dig 

 Se hela säsonger av din 
favoritserie 

 

 

Välkommen in till Sveriges 
största filmbutik 

 Hyr över 5.000  filmer direkt 
med fjärrkontrollen. 

 Kostar mellan 9 – 59 kr 

 Fantastiska sammarbeten med 
Stockholm och Göteborgs 
filmfestivaler ger unika 
premiärer från TV-soffan!  

 

 

 

 

 Sveriges enda TV-
tjänst med Spotify 
inbyggt! 

 Föräldrarkontroll 

 Inspelningsbar  TV-
box 

 Tvilling och extrakort 

 HD-kvalitet 

Se på tv där det passar dig! 

 Se TV på din surfplatta, 
mobil eller dator 

 Playtjänsten och 
filmbutiken tar du också 
med dig!   

 

 

Framtidens TV 



Alla dessa kanaler 
kan du välja på!!! 



För den sport-tokige... För filmälskaren... För Naturintresserade... För den kunskapstörstande... För Dig som gillar Serier... För Barnen... För dig som gillar kultur, musik och nöje... För dig som vill hålla dig uppdaterad... För dig med högre bildkrav... Internationella kanaler... 



Välj till fler kanaler!  

 
     Du som kollektiv kund har 

    extra bra priser på  

    utvalda TV-paket 
 

http://www.telia.se/privat/bredband/via-fiber/


TV-paket Stor, 54 kanaler 

Pris 289 kr/mån inkl. krypteringsavgift 49 kr/mån. Ord. pris 339 kr/mån  

http://www.telia.se/privat/bredband/via-fiber/


42 playtjänster i din TV  

Play+ Blandat 
TV4-kanaler, SVT-kanaler, Kanal 5 och 9 samt massor av internationella kanaler i 
din dator, mobil och surfplatta.  



Köp till fler Tv-boxar 

Arris 1113 399 kr ord. pris 949 kr 
Arris 2853 Inspelningsbar digitalbox 1199 kr ord. pris 
1799 kr 

Man kan köpa till en box per hushåll till reducerat pris. Box 3-5 ord. pris. Har man Telias TV-box 

via ADSL kan man använda dessa om man önskar. Priserna kan komma att ändras. 



Telia Play+ 
Titta på TV var du vill och på alla skärmar. 

Play+ Stor 

 

Play+ HBO 

 

Play+ Barn 

 

 

Play+ Start 

 

Play+ Cmore 
Family 

 

Play+ Cmore 
Sport 

 

Play+ Cmore 
Max 

 

Play+ Cmore 
Film 

 



Utland 

 

Maximal 

 

Kväll & helg 

 

Dygnet 

runt 

 

Plus 

 

Fast telefoni med lägre priser på de samtal du ringer ofta 
Använd samma telefoner som du har idag. Välj ett prisavtal som passar dina behov. 

 Bredbandstelefoni går på ström, viktigt att tänka på 

vid användning av t.ex. trygghetslarm och hemlarm. 

 

Mini 

 

http://www.telia.se/privat/fasttelefoni/ringbilligare/


Telia Mobilt bredband Plus 
 
Surfa överallt – komplettera ditt fasta bredband från 
Telia.  

Pris från 99 kr/mån 
 

 

4G 



Så här hänger det ihop 



Kom igång 
guider och filmer 

Uppdaterad 
teknik 

Ständigt uppdaterad teknik och all support du behöver 

Installationshjälp Premiumsupport Teknisk 
rådgivning 

http://www.telia.se/privat/teliatube/
http://www.telia.se/privat/bredband/via-fiber/


Tack! 

http://www.telia.se/privat/bredband/via-fiber/

