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Kättilstorp – hämta ut router och TV-box
den 28 mars kl 18–20!
För alla er som valt trippelabonnemanget i Kättilstorp är det nu dags att hämta utrustningen: router, TV-box och 
fjärrkontroll.

UTDELNING ÄGER RUM TORSDAGEN DEN 28 MARS KL. 18–20
I BYGDEGÅRDEN, KÄTTILSTORP

Föreningen bjuder på varmkorv med bröd och dryck därtill!
Välkomna!

Vi ber er hämta utrustningen just vid detta tillfälle så att områdesansvariga inte behöver jobba extra i efterhand.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INSTALLATION AV MEDIAOMVANDLARE
Under vecka 13 och 14 kommer ett företag som heter Yngves Elektronik från Uddevalla/Trollhättan att installera 
mediaomvandlaren hemma hos dig. De ringer eller mailar i förväg och föreslår en tid. Yngves ser till att 
mediaomvandlaren kopplas ihop med fibern i fasadboxen med en s.k. patchkabel som är upp till 10 meter lång. 
Försäkra dig om att du kan förlägga patchkabeln på ett sätt så att den skyddas. Eventuellt behöver du införskaffa ett 
kabelskydd. Patchkabeln är nämligen en fiberkabel som är känslig för yttre åverkan.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SÅ HÄR GÖR DU när det är dags att sätta igång.
(Du kan dock inte starta upp din fiberanslutning direkt efter att du hämtat utrustningen. Vi meddelar när det är dags 
senare.).

1) AKTIVERA DITT TRIPPELABONNEMANG
När både mediaomvandlare och din router samt TV-box är på plats och inkopplade kan du starta upp din anslutning.

En s.k. aktivering måste dock göras för att tjänsterna ska kunna användas. Antingen gör man detta på:
www.telia.se/aktivera alt. via Telias chattfunktion eller så ringer du Telia på 90 200. Se vidare info i Telias 
informationsbrev som kommer att skickas till dig senare.

OBS – Glöm ej att uppge vid aktiveringen om du vill portera ditt gamla telefonnummer från din nuvarande 
teleoperatör till Telia.

Det är också viktigt att det är samma person som nu begär porteringen, som står som
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abonnemangsinnehavare innan.

2) KOPPLA IN DIN ROUTER OCH TV-BOX

Några dagar efter att du aktiverat är dina tjänster redo att användas. Du kopplar in din nya router, TV-box och 
befintliga telefoni enligt den instruktion som du får med dig när du hämtar ut din utrustning.

Information om hur du kopplar in routern hittar du annars här: Telias wifi - router
Information om hur du kopplar in TV-boxen hittar du här: TV-box

3) SURFA, TITTA & RING!

Ditt nya trippelabonnemang för bara 249 kr/mån sträcker sig till 2025-03-31. Tilläggstjänster såsom extra TV-kanaler 
och extra apparatur – t ex extra TV-boxar, wifi-extenders mm kan du köpa direkt av Telia på deras hemsida 
www.telia.se/privat.

Lycka till!
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