
TV via stadsnätet
Massvis med möjligheter via ett och samma nät 
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Öppen stadsnäts-TV via Fibra
Med ett fastighetsnät anslutet till Fibra stadsnät så är ni framtids
säkrade! Detta ger både fastighetsägare och de boende möjligheten att 
via det öppna nätet individuellt välja vilka tjänster och leverantörer de vill 
använda. 

Det här är Fibra
Fibra driver och utvecklar stadsnätet i din regi on. 
Vi finns till för att bygga ut nätet både i städerna 
och på landsbygden. Vi arbetar också för att göra 
nätet snabbare och för att främja kon kurrensen 
och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. 
Målet är att bli ett av världens bästa och mest 
använda bredbandsnät.

Fibra löser vidaresändningsplikten
Större fastigheter med flera bostäder innefattas av vidaresändningsplikten, detta innebär att 
fastighetsägaren ska se till att tillhandahålla SVT1, SVT2, Barnkanalen/ SVT24 och Kunskaps-
kanalen för de boende. Med Fibra-TV löser du enkelt och smidigt vidaresändningsplikten och de 
boendes möjlighet att själva utöka kanalutbudet via det öppna TV-nätet. 

En öppen TV-box med många möjligheter
Fibra-TV boxen är en så kallad öppen TV-box vilket betyder att den inte är låst till en specifik  
leverantör utan slutanvändaren kan själv välja vilka kanaler du vill se från en eller flera  
leverantörer samtidigt. Som fastighetsägare så kan du addera flera funktioner så som bokning 
av tvättstuga, meddelandehantering till boende och instruktionsfilmer med mera. 

”Precis som med det öppna 
nätet så kan de boende 
genom Fibra-TV själva välja 
vilka kanaler de vill se och 
från vilka leverantörer de 
vill beställa dem. ”



I anslutningen ingår

• HDTV box förberred för inspelnings-
funktion med Text-TV, fjärrkontroll 
och sladdar för inkoppling.

• Kanalpaket innehållande SVT1 HD, 
SVT2 HD, SVT24 HD/ Barnkanalen, 
TV4, Kunskapskanalen samt lokal-
kanalen på de orter där den finns  
tillgänglig. 

• Tv-akuten. Telefonsupport via lokalt 
telefonnummer för slutanvändaren. 

• Möjlighet att beställa enskilda 
kanaler och kanalpaket från olika 
tjänsteleverantörer via fibra.se eller 
direkt från respektive tjänsteleve-
rantör.

Service och support

• Enligt avtalad tjänsteleverantörs 
villkor

• TV-akuten för slutanvändare

• Fibras kundtjänst 0771-375 375

Tillval

• Fastighetstjänster för fastighetsä-
garen och boende via TV-boxen som 
instruktionsfilmer, meddelande-
hantering etc.

• Erbjud ett större kanalutbud till hela 
fastigheten. Med ett kollektivavtal 
så kan du som fastighetsägare eller 
förening teckna kanalpaket till alla 
hushål till rabatterade priser.

• Anpassad hårddisk för att aktivera 
boxens inspelningsfunktion.

”Med Fibra-TV 
så löser du hela 
fastighetens 
kommunikation via 
ett och samma nät.”



Har du frågor? 
Kontakta vårt Kundcenter
TELEFON  0771–375 375
MEJL  info@fibra.se
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