Öppen Bredbands‐TV
Öppen Bredbands‐TV betyder att man i samma Digitalbox kan se på TV från många olika TV‐tjänster. Öppen
Bredbands‐TV betyder också att man kan byta TV‐tjänst utan att behöva köpa nya boxar.

Varför är Öppen Bredbands‐TV bättre?
o
o
o

Du får större valfrihet och flexibilitet eftersom du har fler leverantörer att välja mellan och kan kombinera
deras erbjudanden av TV‐kanaler och kanalpaket fritt
Du får maximal bild‐ och ljudkvalitet därför att signalen levereras digitalt hela vägen från kanalbolaget till din
digitalbox, för vissa kanaler i HD‐upplösning och med flerkanaligt ljud
Du får ut mer av din TV och digitalbox eftersom TV via bredbandsnätet ger möjlighet till nya spännande
interaktiva tjänster

Genom våra kanalleverantörer kan Serverado erbjuda det största utbudet av TV‐kanaler i Sverige. Det innebär att du
kan välja bland alla de kanaler som går att se i Sverige samt ett stort internationellt utbud.
Viasat erbjuder sina populära paket Guld och Silver. Dessutom finns som tillägg ett särskilt HD‐paket samt Viasat
Golf. För kanalutbud och beställning se bifogad information eller kontakta Serverado på iptv@serverado.se .
IP Sweden har ett antal intressanta kanalpaket, och bl.a. möjlighet att beställa 6 st av sina favoritkanaler till en låg
månadskostnad och möjlighet att förmånligt beställa kanaler À la carte, dvs beställa kanaler en och en. IP Sweden
har även Sveriges största utbud av HD‐kanaler över bredband. Se deras broschyr för mer information eller
www.ipsweden.se
Disatra television erbjuder det ledande utbudet av internationella TV‐ och filmkanaler. Här hittar du programpaket
på arabiska, persiska, turkiska, spanska m.m. Deras mål är att erbjuda de populäraste internationella kanalerna. För
mer information se deras broschyr eller www.disatra.se.
Kramnet tillhandahåller flera kanalpaket bl.a. ett intressant sport baspaket och även här finns enskilda kanaler att
beställa À la carte. På www.kramnet.se under Television finns mer information.
Det finns också möjlighet att hyra filmer direkt i sin Digitalbox genom så kallad Video‐on‐demand. Inom kort kommer
även möjlighet att se Discoverys TV‐program On‐demand och flera tjänster kommer att tillkomma efterhand.

Vad behöver jag?
o

Ett Grundabonnemang hos Serverado behövs och i detta ingår SVT1, SVT2, SVT24, SVT HD, Barnkanalen,
Kunskapskanalen och TV4 samt tillgång till portal med TV‐guide och möjlighet att hyra filmer direkt i
Digitalboxen och nå andra tjänster.
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o

o

En Digitalbox som är godkänd av Serverado. Digitalboxen är fullt HD‐klar och har möjlighet att kopplas in till
TV och hemmastereo digitalt (HDMI‐utgång) eller analogt. Boxen ger digital bild och ljud samt möjlighet till
HD‐kanaler.
Ett utökat Stadsnätsabonnemang hos Norrtälje Stadsnät till Fiber 100.

Vad kostar det?
o
o
o
o
o

Grundabonnemanget kostar 25 kr per månad.
En Digitalbox kostar 1 795 kr. Det är även möjligt att hyra sin box och lägga hyreskostnaden på
månadskostnaden för grundabonnemanget eller delbetala.
Ytterligare TV‐tjänster kostar, beroende på paket och leverantör, från 29 kr per månad.
En videofilm kostar att hyra, beroende på leverantör och film, från 29 kr per 24 timmar.
Stadsnätsabonnemang Fiber 100 enligt pris från Norrtälje Stadsnät

Hur gör jag för att beställa?
o
o

o
o

Kontakta Norrtälje Stadsnät för uppgradering till Fiber 100. www.norrtaljestadsnat.se
Beställning av Bredbands‐TV görs genom någon av TV‐tjänsterna. Se deras hemsidor för information;
www.ipsweden.se , www.kramnet.se eller www.disatra.se , Viasat beställs via mejl till iptv@serverado.se
med namn, adress, personnummer, e‐postadress, lägenhets/uttagsnummer, valda paket och MAC‐adress.
Digitalbox köps hos Expert Ohlssons Radio på Tullportsgatan 12 eller beställs från Serverado.
Beställning kan även göras direkt till Serverado på e‐postadress iptv@serverado.se .
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