
Så skaffar du 
digitalboxen som 
ingår i din hyra!
Med denna box får du tillgång till 21 st
TV-kanaler som ingår i ditt digitala basutbud.

Gör din beställning på connecttv.se/rosengard_fast eller 
hämta hos Connect TV på Danska vägen 57 i Malmö. 



Vid behov av Support eller ytterligare frågor kontakta eller besök Connect TV.

Telefontider
Vardagar: 08:00 - 20:00

Helgdagar: 10:00 - 20:00

Connect TV 
Danska vägen 57 B 

212 29 Malmö 

040 - 615 00 00 
Besökstider
Vardagar: 08:00 - 16:00

Kanalplatslista

Tillvalskanaler

Nedan kanalplatslista visar de 21 kanalerna som utgör i ditt digitala basutbud som ingår i din hyra.

Vi erbjuder landets bredaste utbud, marknadens största HD-utbud samt ett hundratal kanaler 

från hela världen genom bland andra C MORE, Viasat, Sappa, Cvision och Bahnhof.

Beställ dina tillvalskanaler vid onlinebeställning på  Connect TVs hemsida, via e-mail 

eller på telefon.

Kanalplats 1

Kanalplats 9

Kanalplats 101 Kanalplats 102 Kanalplats 104 Kanalplats 125 Kanalplats 199

Kanalplats 2 Kanalplats 3 Kanalplats 4 Kanalplats 5 Kanalplats 6 Kanalplats 17 Kanalplats 8

Kanalplats 74 Kanalplats 59 Kanalplats 7Kanalplats 18 Kanalplats 11 Kanalplats 49



JA, du måste ha en digitalbox eller CA-modul för att få tillgång till det digitala utbudet.

Måste jag ha en box för att få tillgång till utbudet som ingår i hyran?

Det finns möjlighet att välja en inspelningsförberedd box utan extra kostnad. 

Det du spelar in lagras på en extern hårddisk alternativt ett USB-minne som 

inte medföljer. Du kan köpa detta av oss eller i eletronikhandeln.

Jag vill kunna spela in på digitalboxen, hur gör jag?

Du kan beställa ytterligare utrustning inklusive det kollektiva digitalutbudet för 29 kr/månad.

Jag vill ha det digitala utbudet på fler TV-apparater, hur gör jag?

1. Gå in på connecttv.se/rosengard_fast och titta igenom vårt utbud från de olika leverantörerna.

2. Beställ sedan via vårt formulär på hemsidan, via e-mail eller telefon.

Hur gör jag för att beställa ytterligare kanalpaket?

Om du vill ha IPTV så väljer du detta vid din beställning, därefter kopplar du dig via 

bredbandsuttaget. Det går dock inte att ha CA-modul till IPTV.

Vill du ha IPTV till flera TV-apparater krävs det även en switch för att fördela signalen 

till flera digitalboxar.

Jag vill ha IPTV, hur gör jag?

Beställ på www.connecttv.se/rosegard_fast, så skickar vi den till närmaste 

utlämningställe mot fraktkostnad.

Eller besök Connect TVs kundmottagning på Danska vägen 57 B i Malmö. 

Öppet vardagar 08.00-16.00. 

Hur får jag utrustningen som behövs?

Du ska alltid kontakta Connect TV:s kundservice. 

Antingen på 040-615 00 00 eller kundservice@connecttv.se  

Vem kontaktar jag när jag behöver Support eller har andra frågor?



Connect TV - Danska vägen 57 B - 212 29 Malmö 

040-615 00 00 | connecttv.se

Öppet vardagar 08:00 - 16:00
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