Välj en ny tv-värld − helt enkelt
Vi erbjuder dig en ny tv-upplevelse. Med högsta möjliga bildkvalitet, ett
nästan obegränsat kanalutbud och stabil drift. Allt till ett förmånligt pris.
Välkommen till digital-tv – en ny värld.
Tekniken förändras snabbt, så även på tv-sidan. Vi vill erbjuda dig
det bästa som finns på marknaden och ger dig därför digital-tv i
toppklass. Med digital-tv får du alltid ett basutbud med de 17 vanligaste kanalerna och de flesta kanaler även i HD. Genom vårt samarbete med Telenor kan du också till ett fördelaktigt pris beställa
tillvalspaket. Många program är i HD-kvalitet.

Vill du ha fler kanaler?
Då kan du beställa ännu fler – sport, filmer och annat kul – på
telenor.se

Digitalbox med inspelning
För att se digital-tv behöver du en digitalbox. Den ingår i månadskostnaden*. Du har även möjlighet att, till en extra kostnad, välja
fler boxar eller en box med inspelningsfunktion, som du kan använda för att spela in tv-program och pausa i pågående program. Har
du en tv med inbyggd box, kontakta Telenor.

Alltid analog signal
Med vår digital-tv får du en analog signal på köpet. Det innebär att
du kan ta emot hela grundutbudet analogt på dina tv-apparater
som saknar digitalbox. Om du vill se utbudet digitalt även på dina
andra tv-apparater kan du göra det, men då krävs ytterligare digitalbox och programkort - ett extra abonnemang. Kontakta Telenor för
mer information.

Telenor Stream
Telenor Stream ingår alltid när du beställer digital-tv från oss. Med
tjänsten kan du streama ditt TV-innehåll var du vill, när du vill och på
enheter såsom mobil, surfplatta eller dator. Läs mer på
umeaenergi.se/telenor-stream

Välkommen till en ny tv-värld.

Beställ digital-tv i kundportalen ume.net och därefter din digitalbox
För att se digital-tv behöver du en digitalbox. Beställ den på
umeaenergi.se/digitalbox. Den ingår i månadskostnaden*.
Vill du kunna spela in program via din digitalbox? Välj – till en
extra kostnad – en box med inspelningsfunktion.
*en digitalbox per hushåll ingår kostnadsfritt

Bredband med fiber!
Umeå Energis bredband är ett av västvärldens snabbaste bredbandsnät med överlägsen kapacitet för digital kommunikation.
Nätet är dessutom stabilt och driftsäkert. Du bestämmer vilka tjänster du vill ha och från vem och vi tillhandahåller bredbandsnätet. Välj innehåll via portalen på ume.net

KANALPAKET TV BAS
Med Tv Bas får du de populäraste tv-kanalerna, så att du kan njuta
av de bästa programmen och titta på tv dygnet runt om du vill. Du
får en härlig blandning av underhållning, sport, fakta och film.

Tv Bas

Vårt erbjudande ger dig
•
•
•
•
•

17 kanaler varav 14 även i HD
tillval med upp till 100 kanaler
digitalbox och programkort
chans att välja inspelningsbar digitalbox
möjlighet att anpassa din tv-upplevelse
som du vill ha den
• möjlighet till extra abonnemang för att
se digital-tv på flera tv-apparater
• högsta möjliga bildkvalitet
• analog signal

Om du inte kan ta emot HD-sändningar kan du se alla dina kanaler som standard-tv.

Tillvalspaket till förmånligt pris via Telenor
KANALPAKET TV FLEX
Det här är det smarta abonnemanget för dig som vill kunna välja
och byta kanaler. I grunden har du ett antal fasta kanaler, sedan
väljer du till åtta favoritkanaler - ett smidigt och prisvärt sätt att
finjustera ditt tv-utbud. På så sätt får du ett kanalpaket som verkligen passar dina intressen. Du kan kostnadsfritt byta favoritkanaler
en gång i månaden på Telenors webb.

KANALPAKET TV STOR
Med vårt största kanalpaket kan alla i familjen hitta sina favoriter.
Du får ett stort utbud av film, sport, underhållning, nyheter, musik,
naturprogram och mycket mer.

Tv Stor

Tv Flex

Plus 8 valbara kanaler

Om du inte kan ta emot HD-sändningar kan du se alla dina kanaler som standard-tv.

Om du inte kan ta emot HD-sändningar kan du se alla dina kanaler som standard-tv.

Tillvalspaketen beställer du på
telenor.se
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