
Bitte Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

Inget Discovery, men dock C-More
1 meddelande

Fiber Falbygden <info@lofthouse.se> 3 mars 2020 20:00
Till: Britt-Marie Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

 Ser mailet konstigt ut Ändra e-mailadress www.fiberfalbygden.se

Medlemsbrev

 

 

 
2020-03-03

 Inget Discovery – men dock C-More en månad
 En medlem som hängt med i nyhetsflödet uppmärksammade idag att man inte längre kan se

Discoverys kanaler i vårt Trippelabonnemang. Det gäller kanalerna 5, 9, 11, Discovery,
Discovery ID, Europsort 1 och TLC. Stoppet beror på att förhandlingarna har strandat mellan
Telia och Discovery. Se senaste information från Telia här.

Som fiberförening är det inte mycket vi kan göra åt detta. Vi har avtal med Telia inom ramen för
Trippeln där våra medlemmar har TV-paket Lagom. Avtalet ger Telia utrymme att variera utbudet
i "Paket Lagom", t ex vid tillfällen som detta.

MEN – man ger oss samtidigt plåster på såren genom en rad kanaler från C-More (TV-paket C-
More standard) en månad framåt (tills förhandlingarna med Discovery förhoppningsvis är till
ända). Därmed ska du från och med idag kunna se kanalerna C More First HD, C More Hits
HD, C More Series HD, C More Stars HD och SF-kanalen. 

På länken till Telias hemsida ovan finns följande att läsa:

VIKTIG INFORMATION OM DIN TV-TJÄNST
Förhandlingar har pågått mellan oss och en av våra leverantörer av tv-kanaler, Discovery
Networks. Vi har jobbat in i det sista med att komma överens men tyvärr så har vi inte enats om
ett nytt avtal. Det innebär att vi från den 3 mars inte längre får sända Discoverys kanaler. Vi
beklagar det och fortsätter jobba för att hitta en långsiktig lösning. Tack för ditt tålamod.  
 
Här förklarar vi varför, vad du tillfälligt får istället, och svarar på vanliga frågor. 
 
På den här sidan hittar du alltid den senaste informationen. 

Du kan inte längre se Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery, Discovery ID, Eurosport 1 eller
TLC. Istället får du nu tillfälligt innehåll med tv-paket C More Standard (värde 149 kr/mån) som
du kan se fram till den 2 april. 
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I C More Standards utbud hittar du tusentals filmer och serier med allt från Sveriges bästa
dramaproduktioner till internationella storfilmer och succéserier. För de mindre i familjen finns
bl.a. Astrid Lindgrens klassiker och härliga familjefilmer.
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