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Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för AIDA samfällighetsförening 

 

Informationsmöte och hur du beställer tjänster från Tele2 

 

Påminnelse om informationsmöte med Tele2 

Tid: Måndag 30maj – kl1900 

Plats: Matsalen Björnbodaskolan 

   Vi gör en sammanställning av mötet och lägger den på www.samfaida.se efter möte. 

 

Informationsblad från Tele2 

Du kan nu beställa hem utrustning från Tele2 (router och digital-TV-mottagare). Om du vill veta 

mera innan du beställer kan du vänta till efter informationsmöte 30 maj. Det viktigaste är att ha 

utrustning tillgänglig 22juni så du kan börja surfa och se TV via Tele2 direkt. 
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Frågor och delvisa svar 

F: Vad kostar TV tillval? 

S: Vi har inte mottagit en prislista än. Men för dig 

som användare ingår en uppgraderingsrabatt på 80 

kr om man i stället väljer ett större TV-abonnemang 

än det upphandlade basutbudet. För att få mera 

information kan du ringa Tele2. Numret för 

gruppavtalskunder är: 0775-17 17 20 

F: Kan jag uppgradera till större TV paket? 

S: Ja det går. Kolla www.tele2.se/tv 

F: Kan jag få trådlöst TV i stället för att använda 

nätverkskabel? 

S: Ja det går men då måste du betala för att hyra en 

kompatibel tv-box från Tele2 (TV HUB). Oklart hur 

väl det fungerar då vi har mycket betong i våra hus. 

F: Kan jag beställa enstaka kanaler? 
S: Ja det går.  Kolla www.tele2.se/tv/tillval/kanaler 

 

 

F: Kan jag spela in TV program? 
S: Nej, inte med TV boxen som du hyr gratis. Då 
måste du hyra en kompatibel TV box (TV HUB) och 
betala för funktionen REC.  

F: Hur många publika IP-adresser får jag? 

S: Du får fyra publika IP-adresser.  

F: Måsta jag använda WiFi router från Tele2? 

S: Nej, om du har egen utrusning så som mesh 

nätverk kan du fortsätta använda den.   

F: Vilken WiFi standar använder Tele2 routern? 

S: WiFi 

F: Får jag utrustningen? 

S: Nej, du hyr den gratis från Tele2. Om du flyttar 

måste du lämnat den tillbaka. 

 

 

 

Frågor? 

Kontakta Marius Koppang – 0701040220

 

http://www.samfaida.se/
http://www.tele2.se/tv/tillval/kanaler

