
 
 

1 (4) 

 

Informationsmöte Löberöd Fiber den 2:e april 
Hembygdsföreningen i Löberöd samt Teleservice i Sjöbo bjuder in till ett 
informationsmöte onsdagen den 2:e april kl 18.00 på Hantverksgården. 
För att vi ska få en uppfattning om hur många som kommer tar vi 
tacksamt emot föranmälan och antal på info@loberodnet.se. Ni är 
välkomna även om ni inte anmält er. Det kommer att bjudas på kaffe och 
kaka.  

Med vänliga hälsningar 

Löberöds hembygdsförening/fibergrupp 

 

Teleservice Fiber 
Vi på Teleservice är väldigt glada för att Löberöd fibergrupp rekommenderar oss för att bygga fibernät i 
Löberöd. Med vår lösning tar vi ett helhetsansvar för hela utbyggnaden, drift, underhåll och 
tjänsteleveransen.   

Byggstart 
Under hela april samlar vi in beställningar, börjar projektering under april/maj 2014 och utbyggnad 
under augusti till december 2014. I detta projekt kommer vi börja med hushållen i tätorten. Gör en 
intresseanmälan även om du bor utanför tätorten, så vi kan avgöra om vi kan ta med dessa i nästa 
projekt. Det finns även möjlighet att vi lägger fiber mellan orter och kopplar in hushåll på vägen. 

Byggstart förutsätter att vi senast den 30 april fått minst 80 beställningar på inkoppling inne i tätorten. 

Vad händer nu? 
Löberöds fibergrupp har sammanställt en intresseanmälningslista som vi har tagit del. De villor och 
företag som finns i listan kommer vi att skicka ut avtal till under kommande 10 dagar. För de som inte 
tidigare gjort intresseanmälan, gör detta enklast på vår hemsida, www.teleservice.net/fiber. Vi kommer 
då inom kort skicka er ett avtal. Alternativt kan ny fylla i bifogat avtal och lämna detta till oss på 
informationsmötet. 

Som tidigare nämnt håller vi informationsmöte onsdagen den 2:e april kl 18.00 på Hantverksgården. 
Kom gärna dit och få svar på eventuella frågor och funderingar.  

Vad händer sen? 
Innan anslutning sker, kontaktar vi er för att boka en tid då vi kan träffas och bestämma var vi ska gå 
fram med fiberslangen på er tomt och var fibernoden ska placeras i ert hus. Om ni önskar ytterligare 
installationsarbete och kabeldragning i huset beställs detta samtidigt av oss. Någon av våra projektörer 
tar foton och ritar hur installationen ska göras. Denna installationsdokumentation får ni sedan ta del av 
för att godkänna, innan installationen sker. Vi arbetar med moderna maskiner för att ingreppen i 
marken ska bli så små som möjligt. Naturligtvis återställer vi de ingrepp vi måste göra så gott det går. 

mailto:info@loberodnet.se
http://www.teleservice.net/fiber


 
 

2 (4) 

 

Vad kostar det? 
Erbjudandet som är giltigt för Löberöd tätort fram till och med den 31 april är anslutning av enfamiljshus 
för 15 000 kr inklusive moms, och numera med möjlighet att utnyttja rotavdrag på en del av kostnaden. 
Se mer under rubriken Rotavdrag nedan. 

Det finns möjlighet att dela upp anslutningsavgiften i 12, 36 eller 60 månader. Rotavdrag går inte att 
kombinera med delbetalning. 

Månader Delbet /mån 
12 1 360 kr 
36 530 kr 
60 360 kr 

 

I denna anslutning ingår förläggning av kanalisation fram till hus och över tomt, återställning och 
indragning av fiber till fibernod som placeras på lämplig plats i huset. Fibernod ingår i 
anslutningsavgiften.  I fibernoden finns uttag till TV, internet och telefoni. På fibernoden är det livstids 
garanti (vår utrustning). Vi tar inte ut någon nätavgift, endast avgift för utnyttjade tjänster.  Våra tjänster 
och priser finns på bifogad information.  

Priset på senare anslutning blir efter den prislista vi har vid det tillfället. Dock får de som vill ansluta sig 
senare vänta tills vi har minst 5 andra inkopplingar vid samma tillfälle. 

Rotavdrag 
För att skydda oss själva och våra kunder har vi inte erbjudit rotavdrag tidigare, då det är lite oklart hur 
man får använda det till bredbandsanslutning och hur mycket. Vi har nu hittat ett sätt att hantera det 
på.  

För att ha möjlighet att utnyttja rotavdrag gäller generellt följande: Kunden måste vara ägare till huset, 
huset ska vara äldre än 5 år, sökande ska vara minst 18 år vid beskattningsårets utgång, avdraget går 
inte att kombinera med andra statliga bidrag eller stöd. Vidare skriver Skatteverket på sin hemsida om 
rotavdrag för bredbandsinstallation: 

Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på 
tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. 
Installation av bredband inne i bostaden ger inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för 
maskiner inte räknas till arbetskostnad. 
 

Det betyder att det går att utnyttja till en väldigt begränsad del av installationskostnaden. Det är inte 
heller möjligt enligt Skatteverket att ta ut ett genomsnitt som schablonkostnad som rotarbete. För att vi 
ska kunna hantera detta erbjuder vi rotavdrag på den tid som det alltid minst tar vid varje installation. Vi 
håller på att analysera vilken rimlig nivå som ska gälla, men ni kan räkna med 3 000 kr som 
rotavdragsbart, vilket betyder 1 500kr lägre kostnad. 
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Fördelar med Teleservice som tjänsteleverantör 
•  Inga dubbla abonnemang under uppsägningstiden från befintlig leverantör. Ni kan koppla in 

tjänsterna efterhand som era nuvarande avtal löper ut. 

• En och samma faktura för samtliga tjänster. 

• Se alla TV-program (analogt basutbud) på alla era TV- apparater - utan digitalboxar. 

• De 25 populäraste kanalerna ingår i basutbudet inkl. två danska kanaler.  

• För TV-apparater med inbyggd digitalmottagare (DVB-C)behövs ingen box - ingen extra 
fjärrkontroll att hålla reda på. 

• Ni får en fiber för TV och en för internet, vilket innebär att dessa inte stör varandra. TV-signalen 
belastar t.ex. inte internetkapaciteten. 

• Inget datanät behöver byggas till TV-apparaterna eftersom befintliga antennkablar kan 
användas. 

• Möjlighet till fast IP-adress 

• Lokal leverantör med support, även kvällar och helger. 

• En leverantör som ansvarar för hela leveransen (fiber, nätdrift, tjänsteleverans). 

 

Våra tjänster 
Tjänster kan köpas separat från Teleservice, dvs. att man t ex kan köpa endast tjänsten 
”Internet”. Vi ger er även möjligheten att styra dess kostnad genom att välja rätt hastighet för 
era behov. Om ni har ett aktivt ADSL-abonnemang hos oss sedan tidigare och beställer våra 
tjänster via fiber stryks uppsägningstiden för ADSL-abonnemanget, ni får också möjlighet att 
framöver fortsatt använda era e-postadresser (loberod.com) som Teleservice tillhandahåller. 

 

Internet 
Teleservice kan även erbjuda flera hastigheter på Internet. 

Ta emot  Skicka  Pris  
1 Mbit/s  1 Mbit/s  150:-/mån  
10 Mbit/s  10 Mbit/s  210:-/mån  
100 Mbit/s 10 Mbit/s  250:-/mån  
100 Mbit/s  30 Mbit/s  270:-/mån  
100 Mbit/s  100 Mbit/s  290:-/mån 
300 Mbit/s    100 Mbit/s    390:-/mån   
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TV 
I vårt erbjudande om TV ingår både analog och digital leverans i ert befintliga coaxial-/antennkabelnät i 
huset. Ni behöver alltså inte dra ethernet/nätverkskablar till alla TV-apparater. Det innebär att man kan 
ta emot hela vårt analoga basutbud på samtliga TV-apparater, det krävs alltså ingen digitalbox för att 
kunna titta på kanalerna. Om TV:n har en DVB-C mottagare inbyggd kan man även titta på alla kanaler 
digitalt som finns i basutbudet förutom ca 9 st som måste krypteras efter krav från programbolagen. Vill 
man kunna se samtliga krävs ett kort och CA-modul i TV:n eller en separat digitalmottagare. Har man en 
TV med DVB-C mottagare och använder CA-modul behöver man ingen extra fjärrkontroll utan allt blir 
integrerat i TV:n. Inkoppling av TV-tjänst kan ske efter att abonnemang hos nuvarande operatör (t ex 
Boxer) löper ut.  Se vårt basutbud och tillvalspaket på vår hemsida eller bifogad produktblad. 

För 130:-/mån ingår följande: 
•  25st analoga TV-kanaler till hushållets alla TV-apparater (obegränsat antal). 
•  18 st digitala TV-kanaler till hushållets alla TV-apparater (om TV:n har DVB-C-mottagare inbyggd, 

obegränsat antal) 
Med programkort för 35:-/mån/TV får man: 

•  11 st kodade digitala TV-kanaler som kräver programkort  
(TV3, Kanal 5, Kanal 9, TV10, Viasat Nature/Crime, TV4 Fakta, Sjuan, TV4 Sport, TV11, SVT1 HD, SVT2 HD) 
Dessa går dock att se analogt utan programkort. 

•  Möjlighet till över 100 kanaler som tillvalspaket 
 

Telefoni 
Ring billigt via ditt bredband. Få tillgång att styra din telefoni via Internet. Tjänster som telefonbok med 
uppringningsmöjlighet, SMS och nummerpresentation ingår naturligtvis. 
 
Abonnemang  Pris 
Flatrate 49  49:-/mån* 
Flatrate 99 99:-/mån* 
*Samtalstaxa 0:-/min till fasta nätet. Öppningsavgift tillkommer för ”Flatrate 49” på 0,45:-/samtal. För ”Flatrate 99” är det ingen 
öppningsavgift. Startavgift och samtalstaxa för mobil-/utlands-/betalsamtal tillkommer. Startavgift: 0:- Portering av tel.nr: 199:- 
Bindningstid: 12 mån. 

 

 

Med vänlig hälsning 
Teleservice Bredband Skåne AB 



BREDBAND  TV  TELEFONI

Teleservice Bredband Skåne AB 
Org.nr. 556352-6903

Västergatan 14, Box 123
275 23 Sjöbo

Tel: 0416-58 50 50
Fax: 0416-58 50 10 

bredband@teleservice.net
www.teleservice.net

Bankgiro 5625-8528 

Beställning/Avtal - Fiberanslutning

Anslutningsavgift

Avgiften avser fiberanslutning samt installation av fibernod på lämplig plats i 
fastigheten, inklusive material och fibernod.

Beräknad leverans av anslutningen

Vi kommer att kontakta er innan installationen sker.

OBS!
Detta är en bindande beställning avseende inkoppling av fastighet 
till Teleservice fibernät. Inga tjänster eller fortlöpande kostnader 
ingår i denna beställning. 

Kunden är bunden till detta avtal tills vidare, förutsatt att Teleser-
vice senast 12 månader efter underskriftsdatum har utfört anslut-
ningen. Om Teleservice inte utfört anslutningen inom 12 månader 
efter underskriftsdatum av detta avtal eller om Teleservice finner att 
förutsättningar inte finns för anslutning upphör detta avtal att gälla. 

Avtalet förutsätter att Teleservice kostnadsfritt ges tillstånd att vid 
behov förlägga kanalisation och fiber över tredje parts fastighet för 
att nå Kundens fastighet. 

Erbjudandet gäller för Löberöd tätort och giltigt fram till och med 
31 april 2014. Önskemål om rotavdrag eller delbetalning väljs 
närmare installation. 

Abonnent
Person-/Organisationsnummer *

Namn/Företag *

Telefon *  Mobiltelefon

E-postadress

Faktureringsdress *

Postnummer *  Ort *

Installationsadress *

Fastighetsbeteckning *

Postnummer *  Ort *

Jag beställer härmed fiberanslutning av min fastighet till 
Teleservice fibernät enligt ovan gällande priser och villkor.

Vi bekräftar även att vi tagit del och godkänner ”Teleservice 
allmänna villkor fiberanslutning” 

Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda, komplettera 
även resterande vita fält (* -märkning = Obligatoriska uppgif-
ter).

Underskrift
Ort *  Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

20
14

03
18

Övrigt

15 000 kr

2014



Allmänna Villkor fiberanslutning - Teleservice Bredband Skåne AB

Allmänt 

1.1 Dessa allmänna villkor reglerar avtal mellan 
kund (Kunden) och Teleservice Bredband Skåne 
AB, (Teleservice) 556352-6903 för anslutning 
till fibernätet (Nätet) som Teleservice tillhanda-
håller.
 
1.2 Detta avtal reglerar endast anslutningen 
till Nätet. För Tjänster (internet, telefoni, tv etc) 
tecknar Kunden separata avtal.

1.3 Med kund avses fysisk eller juridisk person 
som beställt anslutning till Nätet och vars 
beställning accepterats av Teleservice.

1.4 Kunden godkänner genom detta avtal att 
Teleservice i erforderlig omfattning behandlar 
personuppgifter i samband med administration 
av kundregister och fakturering. 

1.5 Kunden är skyldig att utan dröjsmål 
meddela Teleservice ändring av adressuppgifter. 

2. Upplåtelse av mark 
Nedanstående punkter 2.1 - 2.3 gäller för 
anslutning till småhus. För flerbostadshus samt 
kontors- och industribyggnader skall särskild 
överenskommelse träffas för markupplåtelse. 

2.1 Kunden skall upplåta erforderlig mark 
för kanalisation till sin egen och intilliggande 
fastigheter samt lämna Teleservice och dess 
entreprenörer tillträde till berörd fastighet. Tillträde 
skall även lämnas för underhåll och reparation 
av anläggningen. 

2.2 Om kunden kräver ändring eller flyttning av 
Teleservice anläggning medverkar Teleservice till 
detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur 
föreligger. Av flyttningen eller ändringen 
föranledda kostnader betalas av Kunden. 

2.3 Innehar Kunden fastighet med annan rätt 
än äganderätt skall vad som ovan är föreskrivit 
gälla i tillämpliga delar. Kunden skall verka för 
att Teleservice tillförsäkras samma rättigheter 
som om Kunden varit ägare till fastigheten. 

3. Avgifter och betalning 

3.1 Teleservice tillämpar vid varje tidpunkt 
gällande priser. Prisändring till följd av ändring 
av skatter eller av statlig myndighet föreskriven 
avgift får ske och kan genomföras utan 
föregående underrättelse. 

3.2 Teleservice har rätt att fakturera Kunden 
anslutningsavgift enligt överenskommelse.

3.3 Betalning skall vara Teleservice tillhanda 
senast den förfallodag som anges på faktura. 
Förfallodagen infaller tidigast 15 dagar efter det 
att fakturan avsänts. 

3.4  Sker inte betalning i rätt tid har Teleservice  
rätt av Kunden förutom fakturabeloppet fordra  
ränta enligt räntelagen, och ersättning för 
kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit 
räknas även kostnader för skriftlig betalnings-
påminnelse, inkassokrav samt kostnad för 
verkställighet av betalnings- eller annan 
förpliktelse. 

3.5 Om Teleservice har skälig anledning att 
befara att kunden inte kommer att fullgöra sina 
betalningsförpliktelser, har Teleservice rätt att 
begära godtagbar säkerhet eller förskotts-
betalning.

3.6 Om Kund försummar sina skyldigheter enligt 
avtalet får Teleservice frånkoppla kundens 
anslutning till Nätet.  Frånkoppling får även 
göras om kunden åsidosätter sina skyldigheter 
för beställda tjänster.  Återinkoppling sker först 
då Kunden uppfyllt samtliga sina förpliktelser 
enligt avtalet samt ersättning för Teleservice 
kostnader som föranletts av åtgärder för 
frånkoppling och återinkoppling erlagts. Om för-
summelsen avser bristande betalning kan 
säkerhet för fortsatt leverans komma att begäras. 

4. Serviceåtagande 

4.1 Fel och avbrott orsakade av Kunden, eller 
om Kunden anmäler fel, som sedan visar sig 
bero på Kundens anläggning eller Kundens 
felaktiga handhavande, debiteras Kunden enligt 
gällande prislista för felsökning, material och 
arbete. 

4.2 Nätet eller delar därav kan behöva tas ur 
drift för underhåll, etc. Dessa aktiviteter skall 
kunna genomföras vid minst tolv (12) tillfällen 
per år under s.k. servicefönster. Dessa tillfällen 
anges på Teleservice hemsida. 

5. Ansvarsbegränsning, Force majeure 

5.1 Om Teleservice förhindras eller väsentligen 
försvåras fullgöra sina åtaganden av omständig-
heter utanför dennes kontroll och som skäligen 
inte kunde har undvikit eller övervunnit eller 
hennes underleverantör förhindras fullgöra på 
grund av sådan omständighet, skall detta utgöra 
befrielsegrund från vite och andra påföljder. 
Sådan omständighet är t.ex. arbetskonflikt, 
åsknedslag, eldsvåda, krig, inbrott, omfattande  
skadegörelse, myndighetsbeslut, extrema 
väderförhållanden, störningar i det allmänna 
transportsystemet eller annan händelse av 
exceptionell karaktär. 

5.2 Teleservice erlägger endast ersättning om  
avbrottet beror på grov vårdslöshet från 
Teleservice eller dess entreprenör. 

5.3 Teleservice ansvarar ej för olägenhet, skada 
eller intrång som tillfogats av tredje part. 

5.4 Ersättning utgår inte för indirekt skada, t.ex. 
förlorad vinst, minskad produktion, hinder att 
uppfylla förpliktelser mot tredje part eller ute-
bliven nytta av Nätet. 

6. Kundens anläggning och nyttjande 

6.1 Kunden får inte ansluta utrustning till nätet 
som kan medföra skada eller störning för någon 
annan som är ansluten till Nätet. Kunden är 
skyldig att på Teleservice begäran omedelbart 
avlägsna utrustning, anslutning, fastighetsnät 
som stör Teleservice nätverksamhet. 

6.2 Kunden får inte nyttja anslutningen till 
Nätet för annat ändamål än som avtalats med 
Teleservice. Kunder får t.ex. inte vidareleverera 
nättjänster till någon annan utan skriftligt med-
givande från Teleservice. 

6.3 I de fall där Teleservice tillhandahåller 
Kunden utrustning är denna utrustning 
Teleservice egendom om inte annat har överens-
kommits. Kunden förbinder sig att väl vårda 
och att inte utan Teleservice medgivande göra 
några ingrepp, ändringar eller tillägg i dennes 
ut rustning. Kunden skall ersätta Teleservice  
kostnader för återställande av förlorad eller 
skadad utrustning i den mån skadan beror på 
Kundens försumlighet. 

6.4 Kunden ombesörjer och bekostar att el finns 
framdraget inom 1 meter från fiberanslutningen i 
fastigheten.

6.5 Kund ombesörjer och bekostar själva  
eventuella fastighetsnät.

7. Avtalstid, uppsägning och överlåtelse 

7.1 Kunden äger rätt att överlåta rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal på annan, tex 
ny fastighetsägare. Meddelande till Teleservice 
skall ha inkommit senast 4 veckor före önskat 
överlåtelsedatum.

7.3 Teleservice har alltid rätt, utan medgivande 
från Kund att överlåta rättigheter och skyldigheter 
enligt avtalet till annan juridisk person. 

8. Giltighet, ändringar och tillägg 

8.1 Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare.  
Teleservice får, om särskilda skäl föreligger, 
ändra dessa allmänna avtalsvillkor och har 
därvid skyldighet att underrätta Kunden härom. 
Sådan underrättelse skall ske skriftligt via 
Teleservice hemsida eller e-post minst en månad 
före ikraftträdandet. 

9. Tvist 

9.1 Tvist angående tolkningen av dessa villkor 
och där tillhörande avtal skall slutligen avgöras i 
enlighet med svensk lag och av svensk domstol, 
varvid Ystads tingsrätt skall vara första instans.  

2014-03-18



Fiberanslutning i din bostad 
  öppnar portarna för framtiden

Fiberanslutning

Fiberterminal

Fiber till hemmet

Glöm alla andra tänkbara lösningar för bred-
band, TV och telefoni. Med fiber anslutning 
får du uppleva Internet med riktigt   hög 
hastig het, Kabel-TV i bostadens alla antenn-
uttag och du slipper betala någon  dyr avgift 
för telefonin.

BREDBAND  TV  TELEFONI

I Teleservice fibernät får du tillgång till ca 25 TV-kanaler på alla dina TV-apparater, utan digitalbox!

Läs mer på www.teleservice.net/fiber

20
14

03
19

Vår etablering
Vi samlar kontinuerligt in 
intresseanmälningar i sydöstra 
och mellersta Skåne:

Kontakt
Ni är välkommen att kontakta oss vid frågor, intresse eller 
beställning av fiberanslutning och abonnemang. 

Tel: 0416-58 50 50 
E-post: bredband@teleservice.net

Det går även att anmäla sitt intresse på vår hemsida: 
www.teleservice.net/fiber

Teleservice fibernät
• Vi bygger i egen regi och äger nätet.
• Vi sköter själv drift och kommunikation i nätet.
• Vi producerar och levererar tjänsterna i nätet.
• Vi har egen kundtjänst.

Jämfört med en del andra aktörer ansvarar vi själv för hela 
kedjan, vilket förenklar hantering av just ditt ärende. Det 
resulterar i snabbare åtgärder och ger dig som kund större 
trygghet och ett lägre totalpris!

Anslutning
Fiberanslutning är ett bra sätt att framtidssäkra och höja 
värdet på din fastighet. I anslutnings avgiften ingår  fiber in-
draget ända in i  fastigheten samt fiber   terminal. Vi kan även 
hjälpa till med kabel dragning inne i huset till ett fast pris.

 

 

VÄ
ND!

Alla priser är inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

Område Anslutningsavgift

Nyanslutning inom tätort*) 15 000:-

Byte från befintlig koax- (kabel-TV) 
till fiberkabel, gäller endast villor 9 000:-

Utanför tätort samt 
enstaka anslutningar offereras

Pris för fiberanslutning:

*) I oetablerade kvarter krävs minst fem beställ  ningar för att vi ska genomföra 
 fiberanslutningen. Avgiften är en engångskostnad (inkl. moms).

Konkurrerande stadsnät

Nätägare

Kommunikations-
operatör

Tjänsteleverantör

Teleservice fibernät

Nätägare

Kommunikations-
operatör

Tjänsteleverantör

TO
TA

LP
RI

S

Totalpriset avser både anslutningsavgift och månadskostnad.



 För dig med fiberanslutning

Tjänsteutbud
BREDBAND  TV  TELEFONI

Bredband
Ta emot Skicka Pris
1 Mbit/s 1 Mbit/s 150:-/mån
10 Mbit/s 10 Mbit/s 210:-/mån
100 Mbit/s 10 Mbit/s 250:-/mån
100 Mbit/s 30 Mbit/s 270:-/mån
100 Mbit/s 100 Mbit/s 290:-/mån
300 Mbit/s 100 Mbit/s 390:-/mån

5 e-postadresser ingår, t.ex. namn@nybrostrand.nu
namn@kopingebro.nu eller namn@ystad.nu samt 
100 MB hemsida. Tillgång via webmail.

Telefoni 
Ring billigt via ditt bredband. Få tillgång att styra din telefoni 
via Internet.  Tjänster som telefonbok med upp ringnings-
möjlighet, SMS och nummerpresentation in går  naturligtvis.

Abonnemang Pris
Flatrate 49 49:-/mån 3)

Flatrate 99 99:-/mån 3)

Installationshjälp 
Vill du ha hjälp med någon typ av installation?
Då har vi kunniga tekniker som hjälper dig! 
Kontakta oss vid frågor eller prisuppgift.

Tel: 0416-58 50 50
E-post: bredband@teleservice.net

Kabel-TV
Vi erbjuder ett brett och varierat basutbud på ca 25 TV-ka-
naler. Man kan ta emot hela vårt analoga basutbud på alla 
TV-apparater,  det krävs alltså ingen digitalbox för att kunna 
titta på kanalerna.

För bästa bildkvalité erbjuder vi även digitalt bas utbud  via 
DVB-C-tekniken1. En del av de digitala kanalerna är dock 
krypterade. För att kunna  se dem tillkommer en månads-
kostnad på 35:-/programkort.

Månadsavgift för basutbudet är 130:-/hushåll.

Utöver basutbudet erbjuder vi ca 80 digitala tillvals kanaler1). 
Se separat informations         blad för pris och fullständigt kanal-
utbud.
 

Online Backup
Automatisk backup på alla typer av filer såsom digital bilder 
eller viktiga dokument. 

Utrymme Pris
1 GB kostnadsfritt 2) 
25 GB 49:-/mån
50 GB 79:-/mån 
100 GB 99:-/mån
200 GB 169:-/mån
500 GB 299:-/mån 

Läs mer på www.teleservice.net/fiber

20
14

03
19

VÄ
ND!

1)Detta kräver en CryptoGuard-godkänd digitalmottagare. –  2)Gäller endast Teleservice bredbandsabonnenter. 
3)Samtalstaxa 0:-/min till fasta nätet. Öppningsavgift tillkommer för ”Flatrate 49”  på 0,45:- /samtal. Startavgift och samtalstaxa för mobil-/utlands-/betalsamtal tillkommer.



BREDBAND  TV  TELEFONI

TV-utbud och digitalmottagare

Teleservice TV

www.teleservice.net/tv

Kanalplan basutbud
Med vårt basutbud får du ett urplock bestående av Sveriges populäraste kanaler. Samtliga kanaler finns också till gängliga för 
digital  mottagning, det krävs då en digitalmottagare. En del digitala kanaler är kodade, det behövs då förutom en mottagare även 
ett programkort (35:-/mån per kort).

Här kan vi leverera vårt TV-utbud
För att kunna teckna ett TV-abonnemang från Teleservice 
måste du bo i en fastighet som är ansluten till Teleservice  
kabelTV-nät eller fibernät. För närvarande kan vi leverera vårt 
TV-utbud till följande orter: 

• Sjöbo, Blentarp och Vollsjö
• Tomelilla, Brösarp och Onslunda
• Ystad, Nybrostrand och Köpingebro 

Kontakta oss för mer exakta adresser.

Teleservice TV-utbud
Vi erbjuder ett stort utbud av populära TV- kanaler både ana-
logt och digitalt samt HD-kanaler. Du kan dessutom hyra eller 
köpa digital mottagare hos oss.

Den analoga sändningen ger dig möjlighet  att kunna titta 
på olika kanaler på alla TV - apparater samtidigt. Digital 
mottagning  kräver en digital mottagare, antingen inbyggd eller 
extern. För att kunna se de kodade digitalkanalerna behövs 
även ett programkort, möjlighet finns att abonnera på tvilling-
kort.

Så här beställer du
Är du inte TV-abonnent hos oss eller om du vill beställa 
tvilling kort eller utöka ditt digitala TV - utbud gör du din 
beställning  antingen i butiken i Sjöbo eller per telefon,  
0416-58 50 50. 

Är du däremot redan TV- abonnent 
och vill beställa digital-TV kan 
du även göra det via vår 
hemsida:

www.teleservice.net/tv.

1

20
14
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24

VÄ
ND!

*OBS! Kostnaden för basutbudet ingår för en del hyreslägenheter i hyran. 

130:-/mån*Basutbud
SVT1

SVT2

TV3

TV4

Kanal5

TV6 

Barnkanalen/SVT24

Kunskapskanalen 

Kanal 9

TV10

Viasat Nature/Crime

DR1

DR2

CNN

TV4 Fakta

Sjuan

TV4 Sport

Kanal 11

Discovery Channel

Animal Planet

Nickelodeon

TV5 Monde

Deutsche Welle

Reservkanal 1

Reservkanal 2

Teleservice info.kanal

Sjöbo Lokal-TV

Lifestyle

SVT1 HD

SVT2 HD

E7

E9

E11

S8

S13

S14

E5

E8

E12

S11

S15

S16

S17

S18

S19

S20

E21

E23

E24

E26

E27

E28

E29

E30

E31

E6

S10

—

—

—

—

Sjöbo
Lokal-TV

2

informationskanal

E-/S- = Analog kanalplats = Digital sändning (DVB-C) = Kodad digital sändning

Axess TV



www.teleservice.net/tv

Teleservice förbehåller sig rätten för eventuella ändringar och skrivfel. För aktuell information och priser gå in på www.teleservice.net/tv

Tillvalskanaler
Vi erbjuder ett brett sortiment på ca 130 tillvalskanaler för alla smaker, varav 28 HD-kanaler. För att kunna se dessa behövs 
förutom  en TV även en CryptoGuard-godkänd digitalmottagare och ett programkort från Teleservice. Priserna anges som månads-
kostnad (inkl. moms). Kortavgift på 35:-/mån tillkommer (ett kort per TV/box). För aktuell information hänvisar vi till vår hemsida.

HD-box Dilog DCH-760 
Vår bästa HD-box med dubbla tuners och 
in spelning via extern hårddisk (ingår). Få 
möjlig heten att kunna pausa i direkt sändning 
och spela in ett program samtidigt som du tittar 
på ett annat.

3795:-
Hyr den för 190:-/mån

HD-box Dilog DC-260HD-M
Digitalmottagare med möjlighet till hårddisk    inspelning via 
extern USB-enhet, anpassad för CryptoGuard program-
kort. Klar för MPEG4/MPEG2 HD/SD sändningar, digital 
ljudutgång, HDMI.

1295:-
Hyr den för 65:-/mån

Kortläsare CryptoCAM
För digitalmottagare och TV med 
DVBC-mottagare, som inte har inbyggt 
CryptoGuard-system men har så kallat 
Common Interface.

795:-
Hyr den för 40:-/mån 

12 månaders bindningstid på hela CMore-utbudet och Viasat Film/Sport/Premium/-
HD-paketen samt Viasatkanalerna Golf, Sport, Fotboll, Hockey och Motor.

VÄ
ND!

Viasat Film /-HD
Viasat Film Action /-HD
Viasat Film Classic
Viasat Film Drama /-HD
Viasat Film Family /-HD
Viasat Film Nordic /-HD
Viasat Sport
Viasat Fotboll /-HD
Viasat Hockey
Viasat Motor /-HD

388:-PREMIUM

Viasat Film
Viasat Film Action
Viasat Film Classic
Viasat Film Drama
Viasat Film Family
Viasat Film Nordic
Viasat Sport
Viasat Fotboll
Viasat Hockey
Viasat Motor

319:-PREMIUM

Viasat Sport
Viasat Fotboll /-HD
Viasat Hockey
Viasat Motor /-HD

318:-SPORT

Viasat Sport  119:-/st
Viasat Fotboll  189:-/st
Viasat Hockey  139:-/st
Viasat Motor  149:-/st

249:-SPORT

C More Fotboll
C More Hockey 
C More Tennis 
C More Extreme
C More Sport
C More Sport HD
C More Live (ppv) 
C More Live 2 (ppv)
C More Live 3 (ppv)
C More Live 4 (ppv)
C More Live HD

429:-

479:-
C More First
C More First HD
C More Hits
C More Hits HD 
C More Series
C More Series HD
C More Kids
C More Action
C More Emotion
SF-kanalen
C More Fotboll
C More Hockey 
C More Tennis 
C More Extreme
C More Sport
C More Sport HD
C More Live (ppv) 
C More Live 2 (ppv)
C More Live 3 (ppv)
C More Live 4 (ppv)
C More Live HD

Disney Channel
Disney XD
Disney Junior

29:-

C More First
C More First HD
C More Hits
C More Hits HD 
C More Series
C More Series HD
C More Kids
C More Action
C More Emotion
SF-kanalen

219:-

BBC Entertainment
BBC Lifestyle
BBC Knowledge
BBC World News

49:-

C More First 
C More First HD
C More Hits 
C More Hits HD 
C More Series
C More Series HD 
C More Kids
C More Action
C More Emotion
SF-kanalen
C More Tennis
C More Extreme
C More Sport
C More Sport HD

299:-

129:-

Viasat Film /-HD
Viasat Film Action /-HD
Viasat Film Classic
Viasat Film Drama /-HD
Viasat Film Family /-HD
Viasat Film Nordic /-HD

288:-FILM

Viasat Film
Viasat Film Action
Viasat Film Classic
Viasat Film Drama
Viasat Film Family
Viasat Film Nordic

219:-FILM

Viasat Explorer
Viasat History
Viasat Nature/Crime

39:-

MTV
VH1
VH1 Classic
Nickelodeon
Nickelodeon Jr 
Comedy Central

39:-

14:-TV8

39:-Sport Xtra

Eurosport
Eurosport 2
Eurosport HD
Eurosport 2 HD

49:-

TV4 Film
TV4 Komedi
TV4 Fakta
TV4 Sport
TV4 Guld
TV11
Travel Channel
Discovery Science
Discovery World
National Geographic
BBC World News
Sky News
Bloomberg
Al Jazeera International
Boomerang
Cartoon Network
TCM
Eurosport 2

FAMILYVISION 129:-

14:-

TV4 Film 29:-/st
TV4 Guld 19:-/st
TV4 Komedi 19:-/st
TV4 Fakta XL 19:-/st

49:-TV4

Rai Uno

+ 14:-
TV2 Danmark



Västergatan 14, Sjöbo, 0416 - 58 50 00        Industrigatan 14, Ystad, 0411 - 55 66 77        Storgatan 29, Simrishamn, 0414 - 44 66 70

BREDBAND  TV  TELEFONI

 

info@teleservice.net        www.teleservice.net

Ring mer - betala mindre
Med hjälp av en bredbandsanslutning kan du nu inte enbart 
använda Internet för att surfa, utan även för att ringa. Tan-
ken är genialisk: ring genom ert bredband och säg upp ert 
fasta teleabonnemang

Behåll din telefon och 
ditt telefonnummer
Du behöver inte byta tele-
fon när du går över till IP-
telefoni. Detta enda som  
behövs är en telefonidosa 
du får av oss i samband 
med att du tecknar ett abon-
nemang. Om du vill behålla 
ditt gamla nummer går detta 
självklart bra.

Fast abonnemang
Röstbrevlåda
Nummerpresentation
0kr/min dygnet runt
Totalt

För dig som vill spara pengar

Privat Telefoni

Enklare telefoni med nya tjänster
Utöver de låga kostnaderna ingår ett  flertal funktioner 
genom en privat loginsida på Internet och nummer  pres-
entation. Från din sida får du full kontroll på din telefoni
och styr enkelt vidarekopplingar, röstsvar, samtalslistor, 
kontaktbok och kan skicka SMS med mera. 

En enklare och billigare vardag är målet med Teleservice 
telefonilösning.

Välj mellan två abonnemang
Teleservice erbjuder två olika abonnemang för privat-
personer. Ett för dig som ringer många samtal (Flatrate 99) 
och ett för dig som ringer färre samtal (Flatrate 49). Vilket 
abonnemang passar dig bäst? Kontakta oss för mer infor-
mation på tel: 0416-58 50 50. 
 
Beställ ditt telefonabonnemang direkt på: 
www.teleservice.net/telefoni

Startavgift:
Portering av befintligt 
nummer:
Bindningstid:
Månadsavgift:
Köp av telefonidosa:
Sverigesamtal:
Öppningsavgift:
Öppningsavgift mobil,
övr. destinationer: 
Mobilsamtal: 
Utlandssamtal:
Betalsamtal:
 

Flatrate 49
199 kr

199 kr
12 mån
49 kr*
Ingår (695:-)
0 kr/min
0,45 kr

0,45 kr
0,99 kr/min
Se separat prislista
Dessa är normalt spärrade. Tjänsten kan 
aktiveras mot sedvanlig kreditprövning.

Flatrate 99
199 kr

199 kr
12 mån
99 kr*
Ingår (695:-)
0 kr/min 
0 kr

0,45 kr
0,99 kr/min
Se separat prislista

TELESERVICE
0 kr/år
0 kr/år
0 kr/år
588 kr/år
588 kr/år

TELIA *
1740 kr/år
120 kr/år
240 kr/år
780 kr/år
2880 kr/år

I jämförelse med Telia kan besparingen 
se ut så här:

Besparing: 2880 – 588 = 2292 kronor per år!
*Jämförelsen avser abonnemangsformerna 
Telia Bas med prisavtal Dygnet runt och Teleservice 
Flatrate 49 via Teleservice Bredband Kabel.

*50:-/månad i nätavgift tillkommer för ADSL utan fast telefon.
Funktion av fax och larmutrustning (t.ex. villalarm / trygghetslarm) 
är ingenting Teleservice kan ta ansvar för.

 Samtliga priser som anges är inklusive moms och gäller dygnet runt.



 Teleservice bygger framtiden  - Och tar ansvar för den

Övrig samtalstaxa (kr/min)
För prisuppgift på ej utskriven destination kontakta Teleservice support.

NICARAGUA
NIGERIA
NORDKOREA
NORGE
NYA ZEELAND

OMAN

PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLEN
PORTUGAL
PUERTO RICO

QATAR

RUMÄNIEN
RYSSLAND

SAN MARINO
SAUDI ARABIEN
SCHWEIZ
SERBIEN/MONT.
SINGAPORE
SLOVAKIEN
SLOVENIEN
SOMALIA
SPANIEN
SRI LANKA
STORBRITANNIEN
SUDAN
SYDAFRIKA
SYDKOREA

TAIWAN
THAILAND
TJECKIEN
TUNISIEN
TURKIET 
TYSKLAND

UGANDA
UKRAINA
UNGERN

1,60
1,58
6,82
0,13
0,20

1,70

1,30
0,23
0,68
0,33
0,18
0,14
0,58

1,90

0,23
0,49

11,58
1,38
0,18
0,79
0,14
0,20
0,27
6,74
0,12
1,33
0,10 
1,25
0,42
0,28

0,17
0,18
0,24
1,94
0,34
0,14

1,99
1,04
0,18

URUGUAY
USA

VIETNAM
VITRYSSLAND

YEMEN NORD & SYD

ZAMBIA
ZIMBABWE

ÖSTERRIKE

Övriga destinationer
INMARSAT
IRIDIUM

Utländska mobilsamtal
BELGIEN 
BULGARIEN
DANMARK
ESTLAND 
FINLAND
FRANKRIKE
GREKLAND 
IRLAND
ISLAND 
ISRAEL
ITALIEN 
JAPAN
KROATIEN 
LETTLAND
LUXEMBURG
NEDERLÄNDERNA
NORGE
POLEN 
PORTUGAL
SCHWEIZ 
SPANIEN
STORBRITANNIEN
TJECKIEN 
TYSKLAND
UNGERN

0,90
0,12

0,69
2,72

1,94

0,69
0,79

0,16

93,75
48,75

3,74
3,74
2,87
3,74
2,87
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
2,87
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74

Internationella samtal
ALBANIEN
ALGERIET
ANDORRA
ANGOLA
ARGENTINA
ARMENIEN
AUSTRALIEN

BAHRAIN
BANGLADESH
BELGIEN
BOLIVIA
BOSNIEN/HERZEGOVINA
BRASILIEN
BRIT. JUNGFRUÖARNA
BRUNEI
BULGARIEN

CAYMANÖARNA
CHILE
COLOMBIA
CYPERN

DANMARK
DOMINIKANSKA REP.

ECUADOR
EGYPTEN
EL SALVADOR
ESTLAND

FILIPPINERNA
FINLAND
FRANKRIKE
FRANSKA POLYNESIEN
FÄRÖARNA
FÖRENADE ARAB.

GABON
GAMBIA
GEORGIEN 
GHANA 
GIBRALTAR
GREKLAND
GRÖNLAND

0,98
1,02
0,29
1,43
0,29
1,25
0,24

0,39
0,64
0,20
1,73
1,37
0,43
2,78
1,05
0,28

2,34
0,28
0,57
0,15

0,13
0,47

2,97
1,33
2,90
0,23

1,99
0,50
0,15
3,48
2,00
2,05

2,15
4,27
0,47
0,79
0,63
0,17
4,53

HONDURAS
HONG KONG

INDIEN
INDONESIEN
IRAK
IRAN
IRLAND
ISLAND
ISRAEL
ITALIEN

JAMAICA
JAPAN
JORDANIEN

KAMBODJA
KAMERUN
KANADA
KAP VERDEÖARNA
KAZAKSTAN
KENYA
KINA
KONGO
KROATIEN
KUWAIT

LETTLAND
LIBANON
LIBYEN
LIECHTENSTEIN
LITAUEN
LUXEMBURG

MAKEDONIEN
MALAYSIA 
MALTA
MAROCKO
MARTINIQUE
MEXICO
MOCAMBIQUE
MOLDAVIEN
MONACO

NAMIBIA
NEDERLÄNDERNA

2,08
0,28

0,53
1,05
0,63
1,39
0,12
0,24
0,18
0,18

1,19
0,28
0,27

 
1,13
2,10
0,10
2,25
1,22
1,23
0,15
2,03
0,24
1,28

0,33
1,14
2,15
0,60
0,49
0,20

0,55
0,22
0,77
1,37
0,37
1,10
0,99
1,39
0,30

0,87
0,17

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Prislista - Privat Flatrate 99      

Samtliga priser är inklusive moms och gäller dygnet 
runt. Priserna gäller från och med 4 maj 2013. 

Öppningsavgift   

LOKAL- OCH SVERIGESAMTAL 0 kr /samtal 
SAMTAL  INOM TELESERVICE NÄT 0 kr /samtal
MOBILSAMTAL 0,45 kr /samtal  
INTERNATIONELLA SAMTAL 0,45 kr /samtal
ÖVRIGA DESTINATIONER 0,45 kr /samtal

Nationella och mobila samtal   

LOKAL- OCH SVERIGESAMTAL 0 kr /min 
SAMTAL  INOM TELESERVICE NÄT 0 kr /min
MOBILSAMTAL 0,99 kr /min

Prislista - Privat Flatrate 49  
Samtliga priser är inklusive moms och gäller dygnet 
runt. Priserna gäller från och med 4 maj 2013. 

Öppningsavgift
LOKAL- OCH SVERIGESAMTAL 0,45 kr /samtal 
SAMTAL INOM TELESERVICE NÄT 0 kr /samtal
MOBILSAMTAL 0,45 /samtal
INTERNATIONELLA SAMTAL 0,45 kr /samtal
ÖVRIGA DESTINATIONER 0,45 kr /samtal

Nationella och mobila samtal   

LOKAL- OCH SVERIGESAMTAL 0 kr /min 
SAMTAL  INOM TELESERVICE NÄT 0 kr /min
MOBILSAMTAL 0,99 kr /min
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