VILKA EXTRATJÄNSTER VILL DU HA?
0416-58 50 50

Med fiber från Teleservice står vi för installation och
inkoppling av din fastighet till vårt fibernät. Hur du sen
vill utnyttja fibernätet och vad som händer i ditt hem är
upp till dig, och möjligheterna är många.
Vill du kunna koppla husets alla datorer, surfplattor,
smarttelefoner och annan utrustning till fiber, så behöver
du ett gediget nätverk med WIFI. Kanske vill du sätta upp
central lagring till familjens alla filer eller önskar du extra
TV-uttag i flera rum?

bredband@teleservice.net

Oavsett vad du har för önskemål så har vi en rad tekniker
och experter som står redo för att se till så att ditt hus
är utrustat för fiber - och framtiden.

VI FINNS HÄR FÖR DIG!
Butik i Ystad och Sjöbo

Känns det svårt att koppla in din egen utrustning?
Behöver du justera något i dina aktiverade tjänster?
Eller har du andra frågor?
Tveka inte att ta kontakt med oss ! Vi hjälper dig alltid
på bästa sätt. Skriv, ring eller besök en av våra butiker
i Sjöbo eller Ystad. Varmt välkommen!

Välkommen som fiberkund
och ett stort tack för att du valt
Teleservice som fiberleverantör!
Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Lokala avvikelser på tjänsteutbudet kan förekomma.

Grattis!
Nu är din bostad
utrustad med fiber.

FIBERTJÄNSTER

VILKEN FIBERNOD HAR DU?

Aktiverade tjänster

I din fastighet har vi nu installerat en av våra fibernoder. Det är den som tar emot
fiberanslutningen och omvandlar signalerna så att du kan koppla in din egen utrustning.
Vi använder oss av två olika fibernoder och exakt vilken som är installerad i din fastighet
har med olika tekniska anledningar att göra. Det är dock ingen skillnad när det kommer till
möjligheter eller kapacitet mellan de olika fibernoderna.

Äntligen! Nu är din bostad utrustad för framtiden med
en toppmodern fiberanslutning. Grattis!
Följande tjänster är aktiverade och levererade på din
anslutning. Önskar du justera något så tveka inte att höra
av dig till oss.

Stort

Rejält med bredband +
digital-TV + telefoni

3 Bredband 10/10

3 Bredband 100/100
3 TV basutbud

3 Bredband 300/100
3 TV basutbud
3 Kortläsare CI
3 1 st Digitalt programkort
3 Telefoni Flatrate 49

210 kr/mån

420 kr/mån

604 kr/mån

Mellan

Litet

Gott om bredband + TV

Stabilt bredband

Litet paket ........... 210 kr/mån

Mellanpaket ........ 420 kr/mån

KOPPLA IN DIN EGEN UTRUSTNING
Här nedan ser du hur du ska koppla in din egen utrustning till våra
olika fibernoder. Installatören ska ha kryssat i vilken fibernod
just du har, annars kan du identifiera den genom att jämföra med
bilderna här nedan. Hör av dig till oss om du behöver hjälp.

Stort paket .......... 604 kr/mån

1

Koppla in strömadapter

2

Koppla in Router/dator/brandvägg

3

Möjlighet för framtida tjänster

4

Koppla in telefonens utrustning

5

TV-utgång

1 st kortläsare ingår för 0 kr

Bredband fiber

VIASAT Film . ..............219 kr

EUROSPORT ................. 49 kr

Tillägg
Fyll i antal i rutan

10/10 . ..........................210 kr

VIASAT Sport .............399 kr

Religiöst paket ............ 29 kr

100/10..........................250 kr

VIASAT Golf . ..............129 kr

TV2 + RAI1 .................... 14 kr

100/30..........................270 kr

VIASAT Film & Sport .469 kr

Euronews ...................... 19 kr

100/100 .......................290 kr

History HD .................... 19 kr

300/100 .......................390 kr

VIASAT Dokumentär HD
........................................ 79 kr

1000/100 .....................690 kr

VIASAT Dokumentär..... 39 kr

Kanal 9 HD .................... 29 kr

FAMILY VISION ..........129 kr

Motorsport.tv .............. 12 kr

VIACOM . ....................... 39 kr

MTV Hits ....................... 29 kr

Tyska paketet ............. 29 kr

National Geographic . .. 14 kr

TV4 HD Paketet . ........ 79 kr

RTS ................................. 19 kr

 ATIONAL GEOGRAPHIC
N
Paketet .......................... 49 kr

TNT ................................. 19 kr

TV basutbud................130 kr
C MORE Standard .....149 kr

TV4 Paketet ................. 49 kr

C MORE Sport ............449 kr

BBC . ............................... 49 kr

C MORE Golf HD . ......149 kr

Discovery ...................... 39 kr

C MORE Premium .....499 kr

DISNEY .......................... 29 kr

Telefoni*
Flatrate 49..................... 49 kr
Flatrate 99..................... 99 kr

TV

Kanal 5 HD .................... 29 kr
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5

 igitalt TV programkort
D
..................................... 35 kr

Digitalmottagare**

TVS ................................. 14 kr

 D-box Dilog DCT-280HD
H
...................................995 kr
 D-box Dilog DC-235HD
H
...................................795 kr
 ortläsare CI
K
...................................695 kr
 xtern hårddisk HDD USB
E
500 GB......................795 kr

Läs mer om våra tjänster och möjligheter på vår hemsida: www.teleservice.net
Alla priser är per månad, om inget annat angivits. Se separat produktblad för att se
exakt vilka kanaler som ingår i de olika kanalpaketen. Priserna gäller privatkunder och
är inklusive moms.
*Start 199kr, portering 199kr.
** Engångskostnader

INTE BESTÄLLT TJÄNSTER ÄN?
Om du inte beställt tjänster till din fiberanslutning än så är det dags att göra det nu.
Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder på vår hemsida eller i broschyren ”Möjligheterna
med fiber”. Fyll sedan i beställningsblanketten och skicka in den till oss, eller lämna in
den i vår butik i Sjöbo eller Ystad. Det går självklart även bra att ringa in din beställning.
Vi hör av oss till dig så fort dina tjänster är aktiverade.
Läs mer om våra fibertjänster och hämta hem beställningsblanketten på:
www.teleservice.net/fiber

Kontakta oss för mer information: 0416-58 50 50
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Datornätverk eller dator
Koppla in din dator eller router
på fibernodens port som heter
”Lan1”. När din dator eller router
är igång så bör en grön lampa
lysa med fast sken vid porten
på fibernoden och en gul lampa
blinka för att visa att förbindelsen
mellan din dator eller router
är igång. För övriga funktioner
följer du datorns eller routerns
tillhörande manual.
Vi rekommenderar alltid våra kunder
att använda en router/brandvägg
hellre än att koppla datorn direkt
i fibernoden.

TV
För att kunna se på TV krävs
ett abonnemang på vårt TVbasutbud. Antennkabeln kopplas
via F-kontakt från fibernoden till
samtliga TV-apparater. Alla TVapparater som är inkopplade får
då tillgång till de analoga och de
okrypterade digitala kanalerna
i TV-basutbudet.
Om du tidigare har använt TVantenn så kan du koppla ur
den och ansluta kabeln till RFkontakten i fibernoden, för att
låta det fungera som tidigare.

Telefoni
Om du beställt Teleservice telefoni
så ska du ha fått utrustning av oss.
I den finns en kabel som kopplas
mellan port ”Lan3” på fibernoden
och telefonens utrustning.
För övriga funktioner följer du
telefonens tillhörande manual.

1

1

Koppla in
nätadapter

2

Koppla in
Fibernoden
på sidan av
basstationen

3

Används ej!

3
2
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