
Hej!
 
Vi har glädjen att meddela att din förening har tecknat ett gruppanslutningsavtal med
oss. Avtalet börjar gälla den 2018-08-28.
 

 
Detta ingår i din gruppanslutning.

Tv-paket TV Bas

Startavgift 0 kr*

Uppgradera
För endast 129kr/mån kan du uppgradera till
TV Flex. På nästa sida kan du läsa mer om
kanalpaketen.

Bredband 250/250

Startavgift 0 kr*

Uppgradera
För endast 149kr/mån kan du uppgradera till
Bredband 500/500.

I manualen som medföljer routern så nämns
ett plastkort med info. Tyvärr så saknas det
kortet i paketet. All info som brukar stå på
kortet hittar du istället på routerns undersida.

Telefoni Mini

Startavgift 0 kr*

Behåll ditt gamla nummer
Är du kund hos annan leverantör idag, hjälper
vi dig. Du kan behålla ditt gamla nummer och vi
säger upp tjänsten åt dig.

Telenor Stream  

Nu kan du som är tv-kund hos oss ta del av ditt
tv-innehåll var du vill och när du vill utan extra
kostnad så länge du är i Sverige eller inom EU.
Ladda ner Telenor Stream från App Store,
Google play eller gå in på stream.telenor.se

Ring 020-222 222 för att aktivera dina tjänster som ingår.
Din bostad kommer att utrustas med en tv-box och bredbandsrouter. Utrustningen som ingår i
gruppanslutningen tillhör din bostad och ska lämnas kvar om du flyttar i framtiden. För att du ska
kunna ta del av gruppanslutningen behöver du beställa dina tjänster.
Om du flyttar kontaktar du själv kundservice för att flytta med eller säga upp dina tjänster.
 
Fördelaktiga priser för dig som vill uppgradera med dina personliga val
Du kan enkelt köpa till de tjänster som du saknar i gruppanslutningen. Vill du te x uppgradera till
en högre hastighet på bredbandet eller ett större kanalpaket till din tv så är du välkommen att
ringa oss eller besök på telenor.se.

*Allmänna och särskilda villkor, flyttvillkor samt information om ångerrätt finner du på telenor.se.
Med reservation för ändringar.
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Gör dina personliga val 
så får du extra allt, överallt
Välj tv-paket, bredband och telefoni så det passar dina behov. Du kan få Filmbutik och 
Playtjänster. Du kan också streama dina favoritprogram på dator, mobil och surfplatta. 
Inom Sverige och EU. Vi har bredband som passar alla, och som gör det digitala livet 
både lättare och snabbare, från 100 Mbit till vårt supersnabba 1000 Mbit.

Bredband

100 Mbit
För det mindre 
hushållet.

250 Mbit
Snabb surf för 
hela familjen.

500 Mbit
Hög kapacitet för 
många enheter.

500 Mbit
Snabbast på
marknaden

Genom att göra ett personligt val får du tillgång till 
Telenor Stream. Ladda ner från App Store, Google Play 
eller via stream.telenor.se

Dina personliga uppgraderingar faktureras till det enskilda 
hushållet. Läs mer på telenor.se eller ring 020-222 222.

Filmbutiken
Välj bland 4 000 titlar

BasBas

Playtjänster
TV när du vill

Filmbutiken
Välj bland 4 000 titlar

Plus 8 valbara kanaler

TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK  

Flex

Playtjänster
TV när du vill

Filmbutiken
Välj bland 4 000 titlar

Plus 8 valbara kanaler

TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK  

FlexFlex

Flex – valbara kanaler
Playtjänster
TV när du vill

Filmbutiken
Välj bland 4 000 titlar

Stor

TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK  

Stor

Telefoni Max
Ring via bredbandet för 89 kr/mån.

Behåll ditt gamla nummer
Är du dag kund hos en annan leverantör hjälper vi dig över. 
Du behåller ditt gamla nummer och vi säger upp tjänsten åt dig.

Telefoni från oss förutsätter tonvalstelefon. Samtalsavgifter tillkommer.

Telefoni


