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TRIPLE PLAY 169 KR/MÅN

Bredbandstelefoni

Bredband 250/250

Tv-paket Mellan

Trådlös router

Tv-boxIoT
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• HD box

• Fjärrkontroll med Bluetooth

• Inbyggda appar –

SVT Play, YouTube & Netflix

Kanaler

Play tjänster 

Tjänster kan ändras över tid

TV-PAKET MELLAN

TELIA PLAY

Bästa tv leverantör 5 år i rad
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TELIA HAR TV FÖR ALLA BEHOV

C More Premium C More Stor C More Golf C More Standard

Viasat Film & Sport Viasat Golf Viasat FilmViasat Sport



INSTALLATIONSHJÄLP
INGÅR

Gäller alla boende som aktiverar de kollektiva 

tjänsterna. Det här kan du få hjälp med:

Inkoppling av hårdvara, t ex trådlös router, 

tv-box och hårdvara för trådlös tv

Kom-i-gång med bredband

Kom-i-gång med bredbandstelefoni

Kom-i-gång med digital-tv samt demonstration av 

tillhörande tjänster, t ex Filmbutiken

Unikt telefonnummer till support och kundtjänst för 

kollektiva kunder i Bolina

Tel: 020-202070 



KUNDER SOM HAR FAST BREDBAND OCH 
MOBILABONNEMANG HOS TELIA KAN VÄLJA PÅ EN 
AV FÖLJANDE FÖRMÅNER: 

Tjänster och priser kan ändras över tid



2019-12-04

BOLINA BUTIK
Södra Förstadsgatan 7

Mån-Fre 10:00-19:00

Lör 10:00-16:00

Sön 12:00-16:00

Emporia

Hyllie Stationsväg 22

Mån-Sön 10:00-20:00

Mobilia

Per Albin Hanssons väg 40

Mån-Fre 10:00-20:00

Lör 10:00-18:00

Sön 10:00-18:00



Tjänster och priser kan ändras över tid

FÖR MEDLEMMARNA

• 3play till marknadens bästa pris med tanke på innehållet.

• Tv från Telia – Med Telia Tv får du Sveriges bredaste utbud av tv, serier och film.

Allt finns samlat i tv-boxen, där du kan titta enligt tablån eller när det passar dig.

Dessutom blir du Sveriges nöjdaste digital-tv kund! (Källa SKI).

• Telia Play – Med appen Telia Play kan du dessutom streama ditt innehåll. Sveriges största Filmbutik ingår! 

• Telia Life – När du samlar både mobilabonnemang och bredband hos oss vill vi ge dig en förmån.

Välj mellan mer surf i mobilen eller ett mobilt bredband – helt utan extra kostnad.

• Utpekad kundtjänst för alla medlemmar i Bolina 020-20 20 70.

• Utpekade butiker med kunskap om Bolina. Butikerna kommer även att ha specialerbjudanden för medlemmar enbart inom Bolina med 3play.

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

• Hela Internet of Things plattformen – gör din fastighet smart tillsammans med HSB Malmö och vår IoT-avdelning. Tillsammans med HSB Malmö, er 

förening och vår IoT-avdelning kommer man kunna ta fram lösningar som kommer effektivisera och kostnadsbespara hos er. Det kan handla om sensorer 

under diskbänkar, tvätt- och diskmaskiner för att upptäcka skadan i tid och på så sett få lägre premier, optimera värme, kallras mm. Sammankoppla fastigheter 

och samla all data på ett ställe för att effektivisera arbetet kring era fastigheter.

• Serviceavtal på ert fastighetsnät – värde upp till 19 kr/mån per anslutning.

• Upp till 7st kostnadsfria Fastighetsstyrningsportar – 3st á 2 Mbit/s, 3st á 10 Mbit/S, 1st á 100 Mbit/s.

ALLT DETTA INGÅR 100% 
förnybar el ger noll utsläpp 

från drift av våra nät




