Bilaga 2: Bredbandstjänster
Med fiber från Telia ansluts er fastighet till ett av Sveriges mest kraftfulla fibernät.
Ni får ni tillgång till en supersnabb, stabil och framtidssäkrad bredbandsanslutning som levererar
tjänster i världsklass.
Med digital-tv via fiber får du större valfrihet och din tv fler funktioner. Du kan till exempel se dina
favoritprogram när du vill på alla enheter, hyra filmer i Sveriges största filmbutik och uppleva riktigt bra
bild och ljud med hd-tv.
Telia tillhandahåller föreningens medlemmar med Tv-box, router och kablage som placeras hos
medlemmarna och ägs av Föreningen. Fri support och utbyte av defekt hårdvara ingår under hela
avtalstiden.

Telia Bredband 1000/1000
Hastigheten passar perfekt för dig som vill kunna streama filmer i hd, spela online och
ladda ner tunga filer eller familjen som delar på uppkopplingen, streamar mycket
underhållning eller laddar upp mycket information
Tv & streaming stor med Telia Play och Filmbutik
Tv från Telia är Sveriges populäraste tv-tjänst. Du får ett grundutbud av tv-kanaler
och tillgång till vår populära playtjänst som ger dig möjlighet att se på Tv När du vill.
Med tjänsten Teliaplay kan du även se på Tv var du vill i din mobil, surfplatta eller
dator. Du får även tillgång till en av marknadens största videobutik med över 10 000
filmer.
Vill du lägga till annat utbud som HBO, C More eller Viasat gör du det enkelt på
telia.se.
Telia Telefoni
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.

Medlemmar i föreningen kan själva uppgradera
Via Telia kundtjänst eller www.telia.se kan medlemmarna själva uppgradera de tjänster som
avtalats med Föreningen. Kostnaden för uppgradering faktureras det enskilda hushållet.

Tv paket stor

Våra 40 populäraste kanaler inklusive Telia Play och Filmbutiken.
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