TELIAS MERVÄRDESTJÄNSTER
Med kollektiv 3PLAY
Telia Play+
Med den omtyckta tjänsten Telia Play+ har man numera tillgång till sitt kollektiva Tvutbud 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
playtjänster när det passar dig. Du har även möjlighet att köpa till tv-paket i Play+ för
att öka ditt utbud av underhållning (gäller ej Viasats kanaler). För mer information
kan du besöka www.telia.se/ privat/ tv/ play-plus
Tv-paket
• 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!
• Premiumkanaler: HBO, Viasat, C more.
• Tillvalskanaler: specialkanaler, hemlandskanaler, Horse One mm. Komplett utbud
finns på www.telia.se
Tvillingabonnemang
Ger dig tillgång till det kollektiva paketet på flera tv-apparater. Man betalar enbart
engångskostnad för extra digitalbox och ingen månadsavgift tillkommer vilket gör
det prisvänligt. Gäller totalt 5 tv apparater per hushåll.
Se på TV när det passar dig!
• Många playtjänster gör det möjligt att se ditt favoritprogram på dina villkor.
• Starta, spola och pausa som du vill.
• Se hela tidigare säsonger av din favoritserie.
Filmbutik i din TV
• Sveriges största filmbutik
• Välj på över 5.000 filmer med hjälp av fjärrkontrollen.
• Starta, spola och pausa som du vill.
Garanti och Support
• WiFi Router och Tv-boxen 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).

Mervärdestjänsterna gäller enligt dagens erbjudande och kan komma att förändras över tid.
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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 eller surfplatta. 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 också snabbt starta om din router och ändra
inställningarna, direkt via mobilen

E-post Standard
Fem valfria e-postadresser, t ex fornamn.efternamn@telia.com med 200 MB
lagringsutrymme per e-postlåda. På köpet får du även Telia Webmail som låter dig
komma åt din e-post från vilken internetansluten dator som helst.
Telia Hemtelefoni App
Med Telia Hemtelefoni har du din hemtelefon med dig var du än befinner dig - till och
med utomlands. Tjänsten ingår i Telia Bredbandstelefoni, och innebär att du kan
ringa via andra enheter än din hemtelefon till samma låga pris som om du var
hemma. Du kan använda Telia Hemtelefoni-appen i upp till fem olika mobiltelefoner
eller surfplattor. Ladda ner appen och börja använda din hemtelefon direkt i din
mobil och surfplatta eller läs mer på
http:/ / www.telia.se/ privat/ telefoni/ tjanster/ produkt/ telia-hemtelefoni-app
Övriga Erbjudanden
Det finns en mängd olika erbjudanden för er som har tjänster med Telia. Vi
rekommenderar dig därför att gå in på Mitt Telia med jämna mellanrum så att du inte
missar något som passar just dig! För mer info besök www.telia.se

Mervärdestjänsterna gäller enligt dagens erbjudande och kan komma att förändras över tid.

