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Ni har väl gjort
ert val av digitalbox?

Nu närmar vi oss tiden för ett förändrat TV-utbud I höst lägger
vi om distributionen av Era kanaler i Basutbudet och skapar
plats för fler digitala tillvalspaket.

Har Ni ingen inbgggd box i Er platt-tv
eller en digitalbor ansluten till Er tv idag?
Då behöver Nivälja en box för att behålla era kanaler i Basutbu-
det när vi förändrar distributionen i höst Anmäl Ert intresse för
vilken box Ni vill erhålla senast den 

.l 
september för att såker-

ställa att Ni får en box i god tid innan vi genomför omläggnin-
gen av kanalerna Med digitalbox kommer Ni se exakt samma

kanaler som Ni har idag i Basutbudet med undantaget av en

bättre bild och lludkvalite

Har Ni redan en inbgggd box i Er platt-tv
(dvb-c) eller digitalbox till Er tv idag?
Ni som redan har inbyggd box i tv:n (dvb-c) eller har digitalbox
behöver inte göra något Ni har redan tillgång till de 36 kanaler-
na som ingår i Basutbudet digitalt och kommer efter omläggn-
ingen fortsättningsvis att erhålla samma utbud

Basutbudet läggs om från I november
Efter vår omläggning som sker den I november kommer lB av
de 36 kanalerna i Basutbudet sändas analogt Dessa 18 analoga
kanaler finns tillgängliga i samtliga av Era tv-apparater utan att
Ni behöver nå9on digitalbox För att kunna se de samtliga 36
kanaler som ingår i Basutbudet behövs en digitalbox Säkerställ
senast I september att Ni får en digitalbox
i tid till dess att omläggningen äger rum!

Nga tillvalspaket att välja på

Ni kan få över 30 kanaler ytterligare att välja på iolika paket
Ni kan välja ett paket som passar Er oavsett om Ni är intresserad
av film, sport, natur, kunskap eller utländska kanaler Flertalet
tillvalspaket börjar sändas från 1 september. För att se Era till-
valspaket behöver Ni en platt-tv med inbyggd digitalbox med
en CA-modul eller digitalbox med tillhörande programkort
Samtlig utrustning och paket kan beställas på vår hemsida
www transit se

Telefon: 08-4464970
Måndag - torsdag 09:00 - 15:00

Fredagar 09:00 - 15:00

Vi finns på Nytorpsvä7en12,183 53 Täby.

Välkommen att besöka oss!

BREDBANDlrvlrererotr

Beställ din digitalbox uu - välj box efter behov
Ni kan skaffa Er digitalbox hos oss på Transit För att göra det
enkelt för Er har vi satt ihop ett erbjudande inkluderat tre olika
alternativ på digitalboxar. Beställ box på wwwtransit se

Inf ormation och beställning
Vill Ni veta mer kan Ni självklart ta kontakt med oss Antingen
ringer Ni vår Kundtjänst på 08-446 49fO eller läser mer på vår
hemsida wwwtransit se. Beställning sker direkt på vår hemsida
eller med hjälp av bestållningsblankett vi tidigare skickat ut trll
dig som har Basutbudet

Kundservice och öppettider Våra öppettider för övriga
frågor är fortfarande densamma:

Nu ökar vi farten
på bredbandet!

Nu lanserar vi högre hastigheter på vårt fasta bredbandsab-
onnemang i kabel-tvnätet upp till 40 Mbps nedladdningshas-
tighet Du kan dessutom beställa högra uppladdnings-has-
tigheter om du så önskar, 5-1O Mbps Läs mer och beställ på

vår hemsida.

Iust nu erbjuder vi 40/t0 Mbps

för bara 299 kr/mån i sex månader!
Därefter gäller ordinarie pris 399 kr/månad vid 12 månaders
bindningstid

Ng faktura och möjlighet
till e-faktura

Vår faktura du nu får ser något annorlunda ut mot vad du år van
vid Den har fått ett nytt fräscht utseende med vår nya logotyp

Nyhet!
Vi kan från och med nu ge er en enklare fakturering genom

att erbjuda e-faktura Via er bank kan ni nu söka upp oss som
leverantör och knyta er Transitfaktura till e-fakturering På så

sätt slipper ni fakturaavgiften på 23kr/faktura. Sen tidigare
erbjuder vi också autogiro som möjlig betalning Kontakta vår
Kundtjänst om Ni har frågor om Er faktura

Teknisk support och felanmälan:
Vardagar OB;OO - 22:OO, lör-sön IO:OO - 2O:OO

Beställning, Kundtjänst och f akturaf rågor:
Mån - tor O9:OO - 16:00, fre O9:OO - 15:OO

TRANSIT BRFDBAND AB Nytorpsvägen 12,183 53 Täby Våxel:OB - 446 49 10 kundtianst@lransitbredband se www tra ns iI se
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lnformation till boende i föreningen
- Gör Ert va! av digitalbox senast 16 september

Nu närmar vi oss tiden för ett förändrat TV-utbud I höst lägger Transit om distributionen av Era kanaler i

Basutbudet och skapar plats för fler digitala tillvalspaket.

Basutbudet läggs om från 1 november
Transits omläggning av Basutbudet sker den I november. Då kommer 18 av dagens 36 kanaler i

Basutbudet sändas analogt. Dessa 18 analoga kanaler finns tillgängliga i samtliga av Era tv-apparater
utan att Ni behöver någon digitalbox. För att kunna se de samtliga 36 kanaler som ingår i Basutbudet
behövs en digitalbox Säkerställ senast 16 september att Ni får en digitalbox i tid till dess att
omläggningen äger rum!

Har Ni ingen inbyggd box i Er platt-tv eller digitalbox ansluten til! Er tv idag?
Då behöver Ni välja en box för att behålla era kanaler i Basutbudet när Transit förändrar distributionen i

höst Anmäl Ert intresse för vilken box Nl vill erhålla senast den 16 september för att säkerställa att Ni får
en box i god tid innan Transit genomför omläggningen av kanalerna Med digitalbox kommer Ni se exakt
samma kanaler som Ni har idag i Basutbudet med undantaget av en bättre bild och l.judkvalite.

Har Ni redan en inbyggd box i Er platt-tv (dvb-c) eller digitalbox till Er tv idag?
Ni som redan har inbyggd box i tv:n (dvb-c) eller har digitalbox behöver inte göra något Ni har redan
tillgång till de 36 kanalerna som ingår i Basutbudet digitalt och kommer efter omläggningen
fortsättningsvis att erhålla samma utbud.

Nya tillvalspaket att välia på
Ni kan få över 30 kanaler ytterligare att välja på i olika paket Ni kan välja ett paket som passar dig
oavsett om Ni är intresserad av film, sport, natur, kunskap eller utländska kanaler Våra nya paket är bl a;

En del tillvalspaket börjar sändas från i september. För att se Era tillvalspaket behöver Ni en platt-tv med
inbyggd digitalbox med en CA-modul eller digitalbox med tillhörande programkort. Samtlig utrustning
och paket kan beställas på vår hemsida www transit.se.

Beställ din digitalbox nu - välj box efter behov
Ni kan skaffa Er digitalbox hos Transit För att göra det enkelt för Er har de satt ihop ett erbjudande
inkluderat tre olika alternativ på digitalboxar.

1 Digitalbox standard (O kr vid 12 mån bindning)
2 Digitalbox med HD-funktionalitet (995 kr vid 12 mån bindning. ord.pris 1 795 kr)
3 Digitalbox med HD-funktionalitet och inspelningsfunktion med möjlighet att spela in ett

program och se ett annat samtidigt (2795kr vid12 mån bindning ord pris 3 395 kr)

lnformation och beställning
Vill Ni veta mer kan Ni självklart ta kontakt med Transit. Antingen ringer Ni Transits Kundtjänst på O8-
446 49 70 eller läser mer på vår hemsida www transit se Beställning sker direkt på vår hemsida eller med
hjälp av separat beställningsblankett.

När och hur får jag min box?
Har du beställt din box i god tid innan omläggningen kommer boxen att kunna hämtas eller skickas i god
tid innan omläggningen I november. Transit kontaktar dig i första hand via e-post när din box finns
tillgänglig för avhämtning i Transits butik (Nytorpsvägen .12 

i Näsby Park Företagsby) eller hemskickad
mot postförskott (99 krlförsändelse).

Välkommen till en ny spännande tv-höst!

Med vänliga hälsningar

Transit Bredband AB

Snabbfakta
. Basutbudet ger dig från den 1 november 18 kanaler analogt och 36 digitalt.
. Säkerställ att Ni får en box genom att beställa senast 

.l6 septemberl Med hjälp av boxen kommer
Ni att se alla Era 36 kanaler precis som idaq men diqitalt med bättre bild och liud

Det finns fler alternativ på boxar att välja bland. Standardbox för dig som vill se alla kanaler
digitalt. HD-box för dig som vill ha bästa kvalit6 på bild och ljud eller en HD-box med

sfunktion. Vi har också CA-moduler till Er tv med in box

Mer än 30 skanaler att väl

Ni som väljer tillvalspaket kommer få programkort till Er box Tillvalspaketet fungerar på den tv Ni
har boxen ansluten till. Vill Ni ha Ert tillvalspaket i flera tv-apparater kan Ni teckna extra-
abonnemano till en extra kostnad
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Jag bestä!!er föliande digitalbox,/CA-modul:

O Standard digitalbox DILOG DC-l50

O Standard digitalbox DILOG DC-15O

O Disitalbox med HD DILOG DC26OHD

O Digitalbox med HD DILOG DC26OHD

O Digitalbox med HD och inspelningsfunktion

O Digitalbox med HD och inspelningsfunktion

O CA-modul DILOG CA-modul

O CA-modul DILOG CA-modul

O kr med 12 mån bindningstid Antal: I st

595 kr,/st utan blndningstid Antal:-
995 kr med 12 mån bindningstid Antal: I st

2 395 kr utan bindningstid Antal:_
2 795 kr med 12 mån bindningstid Antal: 

.l 
st

3 395 kr utan bindningstid Antal:_
O kr med 12 mån bindningstid Antal: 1 st

595 kr utan bindningstid Antal:_

Beställarens uppgifter

Förnamn

Jag godkänner beställningen med dess erbiudandevillkor

Beställarens namnteckning Nam nförtyd ligande

O Viasat Film 2O9 kr/mån (start 1/11)

O Viasat Sport 199 kr,/mån (start l,/1,l)

O National Geographic 69 kr,/mån (start 1,/11)

O Discovery 69 kr,/mån (start l,/11)

Datum

99 kr/män (start l/9)

79 kr/män (start 1/9)

299 kr/män (start 1,/1'l)

69 kr/män (start 1,/.ll)

(CA-modul behövs bara om du ska beställa tillvalspaket med tillhörande programkort

till din inbyggda box i tv:n)

ErbJudandevillkor
Val av fler boxar med bindningstid kan ej kombineras. En box med bindningstid kan endast kombineras
med box utan bindningstid vid beställning av fler än en box. Ovanstående erbjudande kan ej kombineras
med andra erbjudanden Erbjudandet 9äller till och med 2011-12-31

DC66OHD (HD med inspelningsfunktion)

När och hur får iag min box?
Transit kontaktar mig när min eller mina boxar finns tillgängliga för avhämtning i Transits butik eller
skickasmotpostförskott(99kr/försändelse) Därförharjagangivitmine-postadressditTransitskickar
sin bekräftelse.

Ja9 vill passa på att beställa tillvalspaket utöver mitt Basutbud. Tillvalspaket kräver programkort och
fungerar på en box. (Extrakort kan skaffas mot en avgift) Fler tillvalspaket finns att beställa på Transits
hemsida

O Viasat Golf

O TV4-paketet

O Canal+ Total

O ESPN

Efternamn Personnummer

Adress Postnummer

e-post (viktig för bekräftelse) Telefonnummer Mobiltelefon

T.RANS BREDBAND AB NVtorpsväsen '12, '183 53 Täby Växel:O8 - 446 49 70 ku n dtia n st@tra nsitb red b and.se www,transitbredband.se



Transit Bredband AB

Frankeras ej.
Mottagaren

betalar portotr

SVARSPOST
160110400
183 20 Täby

Vik här och teioa

TRANSIT BREDBAND AB Nvtorpsväsen 12, 183 53 Täby Växel:O8 - 446 49 70
i

kundtianst@transitbredband.se wwwrtransitbredband.se
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September 2O'11

lnformation till föreningar med kollektivt Basutbud

Här följer en fördjupad information gällande forändring av Basutbudet från den I november
2011.

Anledningen till förändrlngen är att vi skall skapa mer plats i nätet för att erbjuda nya
produkter och tjänster i framtiden. Dessutom frigörs möjligheter för att vi skall fortsätta
vara konkurrenskraftiga ijämförelse med andra aktörer på marknaden, vilket vi är
övertygade om att ni vill att vi skall vara. Förändringen innebär att;

Vi övergår till ökad digital distribution av kanalerna. lnga kanaler kommer att
försvinna. Dlgital distribution ger dig samtidigt bättre bild och ljud.
30 st digitala tillvalskanaler tillkommer, många i HD-format.
Vi ökar samtidigt hastigheten på våra bredbandstjänster.

Det vi gör är att förändra sättet att distribuera kanalerna i Basutbudet. Det innebär att de
36 analoga kanalerna blir 18 analoga och de flesta av de 36 kanalerna fortsätter att sändas
digitalt (TV4+, TV4Sport, TV Nord och TV Finland sänds endast analogt och BBC World
endast digitalt av rättighetsskä1, precis som idag). På så sätt förändrar vl Inte innehållet i

Basutbudet. Utan bara sättet de distribueras på.

De lB analoga kanalerna blir: SVTI, SVT2, SVf 24, SVT Barnkanalen, Kunskapskanalen,
TV3, TV4, TV4+, TV4 Sport, Kana15, TV6,TV8, Kanal 9, MTV, Discovery, TCl"124H,
CNN, Finland TV och TV NORD.
Ovanstående samt resterande 1B kanaler kommer som tidigare, att speglas digitalt
och sändas okodat.

Att kanalerna sänds okodat innebär att man inte behöver något programkort för att se
dessa. Dock behövs en digitalbox. Har man inbyggd digitalbox i tv:n så behöver man ingen
fristående digitalbox, men den inbyggda boxen måste stödja en standard som heter DVB-C.
De som önskar beställa extra tillvalspaket individuellt, kommer behöva programkort.

De boende i föreningen som Inte har digitalbox kan införskaffa det via Transit. Exempelvis
kan de få en box för O kr om de tecknar ett l2 månaders avtal. Beställning av box bör ske
senast 16 september av de boende via kupong eller www.transit.se. Läs mer i bifogat brev
om hur de boende ska gå tillväga. Brevet kan ni använda som underlag tlll information och
ni kan beställa fler exemplar av oss om ni behöver.

När det gäller kostnaden för det kollektiva Basutbudet så kommer det inte att förändras
utan löper som tidigare enligt ert avtal. Boende i föreningen med Tlllvalspaket kommer att
få egna räkningar på dessa.

Läs mer på vår nya hemsida www.transit.se för att läsa om alla nyheter.

Har ni frågor kontakta oss antingen via mejl kundtjanst@transitbredband.se
eller på telefon 08-446 49 70.

Med vänlig hälsning

Transit Bredband AB
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