
Välkommen till ditt nya fiberhus
- information om digital-tv, bredband och telefoni 
Du flyttar snart in i ett hus där du får fibertjänster från Telia. Det tycker vi är roligt 
och vill välkomna dig varmt som kund hos oss. För att dina tjänster ska vara  igång 
den dag du flyttar in vill vi redan nu tipsa om hur du går tillväga.

Behöver du hjälp med installationen?
Då kan du få hjälp av våra duktiga tekniker med att koppla in din tv, dator och 
telefon. Boka en tid via närmaste Teliabutik eller kontakta vår kundtjänst på telefon 
020-755 766 för att få ett kostnadsfritt besök av tekniker. Tänk på att ha tv-koder-
na till hands vid besöket.

För övriga frågor är du välkommen att besöka en av våra butiker eller ringa vår 
kundtjänst på samma telefonnummer som ovan.

Mycket nöje!

önskar vi på Telia
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Gå in på telia.se/bestall för att beställa dina tjänster 3-4 veckor innan du flyttar in 
i din nya bo stad. Tipsen här nedan beskriver i korthet vad du behöver göra för att 
komma igång med dina tjänster.

Om du har ett befintligt telefonnummer som du vill flytta med till din nya adress 
anger du det när du gör din beställning. Du fyller i vilket nummer som ska flyttas, 
vi hjälper till med resten. Telefonen fungerar från och med det datum du anger 
vid beställningen.

När du är på plats i nya bostaden  kopplar du in datorn och öppnar webbläsaren, 
till exempel Internet Explorer. Då kommer du automatiskt och direkt till en sida på 
internet som steg för steg beskriver hur du registrerar dig. När du är klar är det 
bara att börja surfa.

Dina personliga tv-koder får du hemskickade efter att du gjort din beställning. 
Koppla in digitalboxen till tv:n, mata in koderna och du kan titta på tv direkt. Du 
hittar även dina tv-koder på telia.se/minasidor


