Telias mervärdestjänster
Garanti och Support
• Den Trådlösa Routern och digitalboxen har ni full garanti och support på under
hela avtalstiden.
• För dig som inte är intresserad av tekniken - supporten hjälper till med
inställningarna (telefon 90200).
Tvillingabonnemang
Ger dig tillgång till ditt kollektiva TV-paketet på flera tv-apparater. Man betalar enbart
en engångskostnad för en extra digitalbox och ingen extra månadsavgift tillkommer
vilket gör det prisvänligt. Gäller upp till 5 tv apparater per hushåll.
Se på TV när det passar dig!
• Många programbibliotek gör det möjligt att se ditt favoritprogram på dina villkor.
• Starta, spola och pausa som du vill.
• Se hela tidigare säsonger av din favoritserie.
• Telia Play+
Filmbutik i din TV
• Sveriges största filmbutik
• Välj på över 5000 filmer med hjälp av fjärrkontrollen.
• Starta, spola och pausa som du vill.
Kanalpaket
• För er med kollektivt gruppavtal - Ni kan ta del av alla erbjudanden i Telias
fiberportfölj, ni har dessutom extra bra priser på utvalda tv-paket!
• Valbara Premiumkanaler: HBO, Viasat, C more.
• Tillvalskanaler: specialkanaler, hemlandskanaler, Horse One mm. Komplett utbud
finns på www.telia.se
Telia Play+
Med tjänsten Telia Play+ har man numera tillgång till sitt kollektiva Tv-utbud även på
resande fot. Med Play+ får du tillgång till tv på alla skärmar så som mobilen,
surfplattan och datorn. Du kan titta på tv precis var och när du vill! Se på
favoritprogrammet, filmer och serier när de sänds enligt tv-tablån eller starta från
playtjänsterna när det passar dig. Det enda du behöver ha tillgång till är ett fast eller
mobilt bredband. Du har även möjlighet att köpa till tv-paket i Play+ för att öka ditt
utbud av underhållning (gäller ej Viasats kanaler). För att läsa mer och beställa play+
kan du gå in på www.telia.se/ playplus

Telias mervärdestjänster
Appen Spela in
Har du tv från Telia och en inspelningsbar tv-box? Har du dessutom en Android eller
iPhone? Då kan du använda vår app för att spela in dina favoritprogram från din
mobil. Se vad som visas på tv i tv-guiden och välj sedan vilka program du vill spela in.
Appen Zappa
Det enda du behöver ha framme på soffbordet är din mobil. Med Zappa styr du din
tv-box med hjälp av din mobil som en vanlig fjärrkontroll eller som en kanalväljare i
två olika vyer. Förenklar i många situationer som när du inte hittar din fjärrkontroll, vill
sänka ljudvolymen på barnens tv i annat rum eller när du vill ha en bättre
kanalöversikt.
Appen Min router
Appen Min router hjälper dig att på ett enkelt sätt dela ut ditt nätverk till vänner som
kommer på besök. Du kan snabbt starta om din router och ändra inställningarna via
mobilen.
Erbjudanden
Det finns en mängd olika erbjudanden för er som har bredbandstjänster med Telia.
Exempel på sådana erbjudanden är Mobilt Bredband Plus som ger tillgång till surf i
sommarstugan och husbilen. Vi har även rabatter på surfplattor och trådlösa HiFisystemet Sonos. För mer info besök www.telia.se

