
TELIA PLAY+
TITTA PÅ TV NÄR DU VILL OCH VAR DU VILL

 Streama säsonger av dina favoritserier, den 

bästa sporten och de senaste filmerna 

 På din dator, mobil eller surfplatta

 Hemma, i bilen eller i sommarstugan

Appen play+ gör det enkelt och roligt att titta på tv!
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FYRA ENKLA STEG TILL PLAY+
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KOMMA IGÅNG OCH AKTIVERA PLAY+

• Som Teliakund kan du alltid vända dig till oss för att få hjälp med att aktivera dina tjänster. Du 

kan antingen gå till din närmsta Teliabutik, chatta med oss genom att klicka på följande länk; 

Chatta med Telia eller ringa oss på 90200 för att få hjälp.

• Innan du går vidare med aktivering enligt guiden som börjar på nästa sida bör du kontrollera 

att du har fått Tv-koder av Telia och aktiverat din videobutik. Är du osäker kan du kontakta oss 

så hjälper vi dig med aktiveringen.

https://kundchatt.telia.se/index.yaws?Instance=NACCExt&entrance=FlyttChatt&Errand=A11
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KOMMA IGÅNG OCH AKTIVERA PLAY+

1. Logga in på Mitt Telia - Klicka här för att komma till Mitt Telia

2. Under MINA ABONNEMANG klicka på Telia Play+. Har du fler abonnemang behöver du först 

klicka på Visa alla abonnemang

http://www.telia.se/privat/mitt-telia


KOMMA IGÅNG OCH AKTIVERA PLAY+

3. Klicka på Aktivera play+ Huvudkonto.

4. Ditt användarnamn är din angivna e-postadress. För att välja ett nytt klicka på Ändra. Välj 

sedan ett lösenord. Godkänn därefter våra villkor och klicka på Aktivera

5. Ditt konto på Play+ är nu aktivt. Klicka här för att komma till inloggningssidan för Telia Play+

eller ladda ner appen Telia Play+. Du kan behöva Aktivera ditt kollektiva tv paket på Mitt 
Telia Under Lägg till tv-paket. Ser du inte ditt kollektiva Tv-paket i listan över tv-paket 

kontakta oss så hjälper vi dig.
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https://playplus.telia.se/
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PLAY+ I APPLE TV

• Nu blir det ännu lättare att se hela ditt tv-utbud i Apple TV. I nya Apple TV (gen 4) kan du ladda 

ner appen för Play+ och enkelt komma åt all din favorit-tv med bara en knapptryckning! Klicka 

här för att läsa mer om Play+ i Apple TV

• Det finns väldigt mycket information om Telia Play+ vill du veta mer och hitta olika guider samt 

frågor och svar Klicka här

https://blogg.telia.se/smartarevardag/2016/10/11/antligen-finns-play-till-din-apple-tv/
https://www.telia.se/privat/tv/play-plus?gclid=CMDxjYT5u9ACFQstGQodzykHWQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CJbLqoT5u9ACFSIhcgodVfsNwA



