Fiberlinjen 0775-17 17 15
www.comhem.se/fiber, Com Hem AB, Box 43, 871 21 Härnösand.
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Digital-tv
Välkommen till Com Hem

Välkommen till ett av Sveriges bredaste kanalutbud!
Du som vill ha stor valfrihet i ditt tv-tittande har kommit rätt. Com Hem har ett av
Sveriges bredaste kanalutbud med cirka 160 kanaler. Välj ett av våra färdiga abonnemang och komplettera med dina favoriter – de flesta kanaler går att beställa styckvis.
På följande sidor kan du läsa om allt vi har att erbjuda.

I den här broschyren har vi samlat alla våra FiberLAN-tjänster för att visa vad
vi kan erbjuda dig som bor i en FiberLAN-ansluten Com Hem-fastighet.

Vad är FiberLAN?

Våra Digital-tv-abonnemang – nu med ännu mera innehåll

FiberLAN är kort och gott ett bredbandsnät som klarar mycket höga hastigheter
och kan idag bära alla viktiga kommunikationstjänster för hemmet (tv, bredband och
telefoni). Är ditt hem anslutet till Com Hems FiberLAN finns troligtvis en Mediabox
någonstans i lägenheten som kan fördela de olika tjänsterna till olika rum och olika
utrustning (se exempel på Mediaboxar på bilden nedan).

Hos oss kan du få digital-tv i precis den omfattning som passar dig. Våra grundabonnemang är Medium 8 Favoriter, Large och vårt största paket någonsin Extra Large. Du
kan även addera styckvisa kanaler från 29:-/mån. Du kan också välja att kombinera
ditt grundabonnemang med HD-paketet eller några av våra renodlade film- och
sportpaket från Viasat och C More. HD-kanaler ingår i alla kanalpaket.
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I denna Mediabox kopplar man in sin utrustning
för de tjänster man köpt från Com Hem (tv,
bredband och telefoni). För mer info om
inkoppling se installationsguiden för respektive
tjänst som du får i samband med leveransen
av tjänsten.

Tv Com Hem
I Com Hems egen tv-kanal, Tv Com Hem, får du nyheter dygnet runt från
TV4 News tillsammans med Com Hems egna program Tv Krönikan och
Com Hem Companiet om tv, film, internet och ny teknik. Våra digital-tv-kunder hittar
kanalen på kanalplats 20.

Fiberlinjen
0775-17 17 15, www.comhem.se/fiber

Det bästa med Digital-tv från Com Hem:
Ett av Sveriges bredaste kanalutbud med cirka 160 kanaler!
•

Stor valfrihet – välj färdigpaketerat eller plocka ihop din egen mix.
•

Ett ständigt växande HD-utbud.
•

Programtablån direkt i din tv i den elektroniska tv-guiden.

Hemtelefon i mobilen, ny smartphone-app

•

!
NYHET

Med vår nya smartphone-app får våra telefonikunder tillgång
till sin hemtelefon i mobilen när de är uppkopplade mot ett
trådlöst nätverk. Läs mer på sid 35.

Sänkta samtalstaxor
!
NYHET

Ring för 0:-/min till fasta nummer och från 19 öre/minut
till mobiler. Läs mer på sid 32.
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Medium 8 Favoriter
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1)

Utöver ett antal fasta kanaler väljer du själv in 8 av dina personliga favoriter.
Du kan även välja in HD-kanaler! Du kan byta dina valbara kanaler varje
månad om du vill, bytet sker vid månadsskiftet och är kostnadsfritt via
Com Hem Fiberlinjen 0775-17 17 15. Vill du ha fler kanaler att titta på kan
du alltid komplettera med Tillvalskanaler, sport- och filmpaket.

2)

Plus 4 Favoriter 3)

Valbara kanaler
Dessa kanaler är för närvarande möjliga att välja mellan i abonnemanget Medium 8
Favoriter och Tillvalspaketet Plus 4 Favoriter. Du kan också välja dem som Tillvalskanal
i samtliga abonnemang. På sidorna 12 – 27 kan du läsa mer om kanalernas inriktning.

2)

59:-/mån

För endast 59:-/mån kan du välja ytterligare fyra kanaler i tillägg till Medium 8 Favoriter.
Ordinarie pris är 29:-/kanal/månad som kan bytas på samma sätt som i 8 Favoriter
(se ovan). Du kan även här välja in HD-kanaler.

2)

1)
2)
3)

Krypteringsavgift ingår med 59:-/mån på våra digitala abonnemang.
För att kunna se HDTV behöver du en HD-ready tv och ett Com Hem-abonnemang med HD-kanaler.
Går bara att beställa för dig med Digital-tv Medium 8 Favoriter och endast via Com Hem Fiberlinjen 0775-17 17 15.
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2)

För att kunna se HDTV behöver du en HD-ready tv och ett Com Hem-abonnemang med HD-kanaler.
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Large är abonnemanget med en
perfekt blandning av kanaler.

2)

2)

08te:ri-ngsavgift
3
inkl kryp

/mån1)

2)

8pte:ri-ng/smavågifnt
0
4
inkl kry

Extra Large är för dig som
verkligen gillar tv.

Digital-tv i flera rum med Syskonabonnemang 3)
Är det svårt att samsas om fjärrkontrollen när favoritprogrammen krockar?
Då är Syskonabonnemang ett smart sätt att behålla husfriden! Med Syskonabonnemang (99:-/mån) får du, som har något av våra digitala abonnemang
Medium 8 Favoriter, Plus 4 Favoriter, Large eller Extra Large, tillgång till ditt
abonnemang på ännu en box. Om du vill ha spegling av de HD-kanaler som
eventuellt ingår i ditt digitala abonnemang köper du till en HDTV-box till ditt
syskonkort. Om du har C More MAX, C More FAMILY, C More SPORT eller
C More FILM ser du även hela det utbudet på Syskonabonnemanget, utan
extra kostnad.
Nu kan du även beställa Viasats kanalpaket till Syskonabonnemanget.
Viasat Syskon kostar 99:-/mån. Finns även för kanalen Viasat Golf för 49:-/mån.
Du beställer Syskonabonnemangen genom att kontakta Com Hem Fiberlinjen
tel: 0775-17 17 15.

1)

Motorola VIP 1903
Digitalbox med HD
Med Com Hems HDTV-box får du tillgång till digital-tv i HD-kvalitet2) och
Com Hems breda kanalutbud. Du får också ett antal extrafunktioner som
underlättar ditt tv-tittande.
Funktioner:

2)

1)
2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

Krypteringsavgift ingår med 59:-/månad på våra digitala abonnemang.
För att kunna se HDTV behöver du en HD-ready tv och ett Com Hem-abonnemang med HD-kanaler.
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2)

8-dagars elektronisk programguide, text-tv och automatisk
kanalsökning.

Tekniska fakta: Tar emot HDTV-signaler MPEG-2, MPEG-4, AVC (H.264),
Dolby Digital 5.1-utgång, Conax Smart-Card.
Anslutningar:

HDMI, YPbPr, 2 SCART, S/PDIF, Toslink och Ethernet.

Upplösningar:

1080i, 720p, 576p.

3)

Distribueras ej i vissa nät p g a tekniska begränsningar.
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kanaler som ingår i C More kanalpaket

Paket med film-, serie- och sportunderhållning
från C More

Hundratals filmpremiärer från de största filmbolagen året runt. Helt utan reklam.

C More går att beställa om du har ett Digital-tv-abonnemang från Com Hem. Under hösten
2012 blev CANAL+ C More, och öppnar dörren till en ny underhållningsvärld fylld med sport,
film och serier. Samtidigt breddar C More utbudet med bland annat fler sporter, barnprogram
och dokumentärer.

C MORE kANALPAkET

C More MAX1)
Med C More MAX får du hela C Mores utbud av film, sport, serier, barnprogram och
dokumentärer. All underhållning du behöver, helt enkelt. C More MAX innehåller 21
sport- och filmkanaler, varav fem i HD2). Beställningskod: 239.

C More SPORT1)
C More SPORT ger dig precis all sport som C More sänder. Du får allt från Elitserien,
Allsvenskan och La Liga till ATP-tennis, motorsport och UFC. Sportsändningarna leds
av några av Sveriges främsta kommentatorer och experter. C More SPORT innehåller
11 kanaler, varav två i HD2). Beställningskod: 207.

C More FAMILY1)
Med C More FAMILY får du de senaste storfilmerna och tv-serierna, svenska favoriter,
familjefilmer och barnprogram – helt utan reklamavbrott. Ett stort sportutbud med de bästa
matcherna från Allsvenskan, La Liga och Elitserien. C More FAMILY innehåller 14 sport- och
filmkanaler, varav fyra i HD2). Beställningskod: 196.

C More FILM1)
Med C More FILM ser du de senaste storfilmerna och succéserierna utan reklamavbrott.
Du får också ett brett utbud av underhållning för både stora och små barn. C More FILM
innehåller 10 kanaler, varav tre i HD2). Beställningskod: 206.

449:-/mån

✔

✔

✔

Här kan du se nya och klassiska biosuccéer i fantastisk bildkvalitet. Alla C Mores
filmpremiärer ser du här och varje månad sänds minst en film i 3D, alltid utan reklam.

✔

✔

✔

Här hittar du nya och klassiska biosuccéer. Se alla dina favoriter, dygnet runt,
utan reklamavbrott. Här sänds också dokumentärer med fast premiärtid måndagar 22.00.

✔

✔

✔

För dig som vill ha en extra stark filmupplevelse med perfekta färger, knivskarp
skärpa och magisk detaljrikedom. Kanalen sänds på vardagar, utan reklam.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Kanalen som väcker känslor – allt från dramafilmer till romantiska komedier.
Dygnet runt och utan reklam.

✔

✔

✔

Med den här kanalen kan du se avsnittspremiärer varje vecka, de flesta kvällarna i
veckan. Helt utan reklam.

✔

✔

✔

I fantastisk bildkvalitet visas alla C Mores omtalade succéserier på bekväma
tittartider, helt utan reklam. Du ser en avsnittspremiär de flesta kvällar i veckan.

✔

✔

✔

Barnprogram från BBC för de minsta, och massor av filmer som passar för hela
familjen. Helt utan reklam. Sändningstiden är 06.30 – 18.50 varje dag. Alla talar svenska.

✔

✔

✔

Här hittar du storfilmer, klassiker och barnfilmer från Svensk Filmindustri.
Kanalen är reklamfri och sänder dygnet runt.

✔

✔

✔

Studioinramade matcher från C Mores största ligor och turneringar. Ca 200 La
Liga-matcher per säsong, ca 100 matcher från Allsvenskan och ca 100 Elitseriematcher varje år.
Dessutom flera SM-slutspelsmatcher i ishockey, Wimbledon, ATP-touren, Elitserien i speedway
och internationell hästhoppning.

✔

✔

✔

Sportkanal som bara sänder i HD. Här får du studioinramade matcher från
C Mores största ligor och turneringar, ca 200 La Liga-matcher per säsong, ca 100 matcher från
Allsvenskan, ca 100 matcher från Elitserien och flera matcher från SM-slutspelet i ishockey.
Dessutom ser du Wimbledon, ATP-touren, Elitserien i speedway och internationell hästhoppning.

✔

✔

✔

Kanalen för dig som vill se all proffstennis och som inte vill missa de största turneringarna. Du kan bland annat följa ATP- och WTA-turneringar, Davis Cup och Wimbledon.

✔

✔

✔

Actionfylld sportkanal. Här ser du bland annat UFC-galor och massor av
fartfylld motorsport såsom STCC och Indycar.

✔

✔

✔

Renodlad hockeykanal. Här sänds ytterligare ca 90 matcher från Elitseriens
grundserie och även matcher från SM-slutspelet. Dessutom visas träningsmatcher,
förturneringar, magasinsprogram, sammandrag och klubb-tv.

✔

✔

Kanalen som är helt dedikerad åt fotboll sänder året runt. Här får du ytterligare
ca 100 matcher per säsong från Allsvenskan, ca 100 matcher från La Liga och även sändningar
från övriga fotbollsligor som Serie A, UEFA Europa League och Major League Soccer.
Du ser även träningsmatcher, förturneringar, sammandrag och magasinsprogram som
Barca-tv och Real Madrid-tv.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sänder matcher när det spelas flera matcher samtidigt, allt för att du inte ska missa något.

✔

✔

Sänder matcher när det spelas flera matcher samtidigt, allt för att du inte ska missa något.

✔

✔

Sänder matcher när det spelas flera matcher samtidigt, allt för att du inte ska missa något.

✔

✔

Kanal med actionfilm, thrillers, äventyrsfilm och komedier. Dygnet runt, utan reklam.

399:-/mån

299:-/mån

219:-/mån

Ingen bindningstid. Tre kalendermånaders uppsägningstid. Läs mer på sid 9 om de kanaler som ingår i paketen ovan.

För dig som inte vill missa en viktig match, när det spelas flera matcher samtidigt.
För dig som inte vill missa en viktig match, när det spelas flera matcher samtidigt.
Under helgerna får du dessutom alla matcher i knivskarp skärpa och med magisk detaljrikedom.

1)
2)

Har du ett Syskonabonnemang speglas ditt C More-paket utan extra kostnad.
För att kunna se HDTV behöver du en HD-ready tv och ett Com Hem-abonnemang med HD-kanaler.
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Paket och kanaler med film, sport och
underhållning från Viasat
Går att beställa om du har ett Digital-tv-abonnemang från Com Hem.
Viasat Premium1)
Viasat Premium är en kombination av Viasat Filmpaketet och Viasat Sportpaketet.
Du får Viasat Films sex renodlade filmkanaler indelade efter olika genres samt fem sportkanaler i världsklass. Beställningskod: 199.

VIASAT kANALPAkET 3)

Viasat Premium HD1) 2)
Lägg till 69:-/mån och få HD-kanalerna Viasat Fotboll HD, Viasat Premier League HD,
Viasat Motor HD och Viasat Film HD.

269:-/mån

338:-/mån

288:-/mån

Viasat Filmpaketet1)
189:-/mån
Filmkanalen som ger dig upp till 5 premiärer varje vecka, året runt. Här ser du de bästa filmerna från Hollywood och resten av världen – 24 timmar om dygnet och utan reklamavbrott.
Med Viasat Film får du ett stort utbud av 6 renodlade filmkanaler indelade efter genres – Viasat Film,
Viasat Film Nordic, Viasat Film Drama, Viasat Film Action, Viasat Film Classic och Viasat Film Family.
Ingen sport, inga serier, 100% film. Kanalerna är svensktextade och flertalet kanaler
sänder dygnet runt. Sänds i widescreen-format och vissa filmer i Dolby Digital 5.1.
Beställningskod: 197.
258:-/mån
Viasat Filmpaketet HD1) 2)
Lägg till 69:-/mån och få tillgång till Viasat Film HD för perfekt bildkvalitet.

VIASAT kANALER

Läs mer på sid 11 om de kanaler som ingår i paketen ovan.

Viasat Golf 3)
Viasat Golf sänder över 1700 timmar direktsänd golf. Här följer du alla Majors, Europatouren,
PGA-touren, Ryder Cup, Solheim Cup, highlights från LPGA- och LET-touren och mycket mer.
Som abonnent på Viasat Golf får du Viasat Golf Card, kortet som ger dig 40% reducerad
greenfee på 40 golfbanor i Sverige. Beställningskod: 223.

129:-/mån

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.
Viasat Hockey1)
Hockeykanal med NHLTM, HockeyAllsvenskan och Kvalserien. Dessutom Euro Hockey Tour och
Junior-VM. Totalt direktsänds ca 2000 timmar hockey varje säsong.

Viasat Fotboll1)
Fotbollskanal som sänder bl a Barclays Premier League, Champions League och Gothia Cup.

3)

189:-/mån

kanaler som ingår i
Viasats kanalpaket
Viasat Fotboll – Fotbollskanal som sänder Barclays Premier League och
Champions League.

✔

✔

✔

✔

Visasat Hockey – Hockeykanal med hockey från NHLTM, HockeyAllsvenskan, Kvalserien, Euro Hockey Tour samt Junior-VM.

✔

✔

✔

✔

Viasat Motor – Kanal med motorsport som bl a sänder över
700 timmar direktsänd racing från bland annat Formel 1, GP2, MotoGP,
Speedway GP och NASCAR.

✔

✔

✔

✔

Viasat Sport – Kanal som sänder bland annat basketens EuroLeague,
basket-EM, rugby-VM, boxning samt fotboll och hockey från Champions League,
Barclays Premier League och NHLTM.

✔

✔

✔

✔

Visasat Fotboll HD2) – Sänder bland annat Champions League och
Barclays Premier League i HD-kvalitet.

✔

✔

Viasat Motor HD2) – Gillar du hästkrafter är denna kanal ett måste.
Förutom total bevakning av Formel 1 ser du racing från bland annat WRC,
NASCAR och motorcyklarnas superserie MotoGP i HD-kvalitet.

✔

✔

Viasat Premier League HD2) – Tar dig närmare världens bästa fotbollsliga än någonsin tidigare. Utöver de senaste nyheterna sänds dokumentärer,
reportage, intervjuer, eftersända matcher och klassiska stormatcher.
Allt med engelsk inramning i HD-kvalitet.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Viasat Film Action – Actionfilmer, thrillers och drama.

✔

✔

✔

✔

Viasat Film Family – Komedier, familjefilm och tecknat.

✔

✔

✔

✔

Viasat Film Classic – Filmhistoriens kultfilmer och klassiker från alla epoker.

✔

✔

✔

✔

Viasat Film Drama – Klassiska dramer, kostymfilmer och kärlekshistorier.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.
Viasat Motor1)
Kanal med motorsport som sänder Formel 1, MotoGP, GP2, Speedway GP och NASCAR.
Kanalen sänder över 700 timmar liveracing per säsong. Janne Blomqvist, Eje Elgh guidar dig.

149:-/mån

Viasat Film – Här ser du de bästa filmerna från Hollywood och resten
av världen, med upp till 5 premiärer varje vecka, året runt.

Viasat Film Nordic – Klassiker och nya filmtitlar från Sverige och våra
nordiska grannländer.

2)

139:-/mån

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.

TV10 – En ny tv-kanal med sport och fakta. Tablån innehåller liveidrott,
sportmagasin och dokumentärer som t ex Champions League, NHL, Euroleague i basket och Motorsport.

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.

1)

119:-/mån

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.

Viasat Sportpaketet1)
Hela paketet för 219:-/mån. kan även köpas styckvis.
Viasat Sportpaketet inkluderar fem
kanaler med 100% sportfokus som ger dig
de hetaste drabbningarna från Premier League, Champions League, NHLTM, MotoGP, Formel 1
och NASCAR. Köp hela paketet med alla kanaler för 219:-/mån eller välj kanaler styckvis; Viasat Fotboll
189:-/mån, Viasat Motor 149:-/mån, Viasat Hockey 139:-/mån, Viasat Sport 119:-/mån, TV10 29:-/mån.
Beställningskod: 125.
Viasat Sportpaketet HD1) 2)
Lägg till 69:-/mån och få tillgång till Viasat Premier League HD, Viasat Fotboll HD
och Viasat Motor HD för perfekt bildkvalitet.

VIASAT kANALER

Viasat Sport1)
Kanal som sänder en mix av olika sporter som basketens EuroLeague, basket-EM, rugby-VM
och boxning. Dessutom direktsänds fotboll och hockey från Champions League, Premier
League och NHLTM när det spelas flera matcher samtidigt.

12 mån bindningstid. Därefter gäller avtalet tillsvidare och pris enligt vid var tid gällande prislista. Tre kalendermånaders uppsägningstid.
För att kunna se HDTV behöver du en HD-ready tv och ett Com Hem-abonnemang med HD-kanaler.
Går att beställa som Syskonabonnemang, se sid 7 för mer information.
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Viasat Film HD2) – Här ser du de bästa filmerna från Hollywood och
resten av världen, med upp till 5 premiärer varje vecka, året runt.

11

✔

✔

Går att beställa om du har ett Digital-tv-abonnemang från Com Hem.
SVT1 HD1)
I SVT1 HD kan du se drama, nöje, sport och evenemang i högsta kvalitet. Kanalen har samma programtablå som SVT1.

HD-paketet för 129:-/mån2) eller som Tillval för 29:-/st/mån
Animal planet HD
Djur- & naturfilmer samt dokumentärer för hela familjen, sända i HD-kvalitet. Animal Planet är systerkanal
till Discovery Channel och har fokus på djur, såväl vilda som tama. Kanalen sänder dygnet runt och är
svensktextad. Beställningskod: 242.

Ingår i alla digitala abonnemang.

BBC HD
HD-kanal som sänder prisbelönta och högkvalitativa BBC-produktioner i skarpaste bild- och ljudkvalitet.
Här sänds dramer, naturprogram, historiska dokumentärer, reseprogram och mycket mer. Sänder dygnet
runt och är svensktextad. Beställningskod: 235.

SVT2 HD1)
I SVT2 HD kan du se föreställningar, dokumentärer, samhällsprogram och naturserier i högsta kvalitet.
Kanalen har samma programtablå som SVT2.

Ingår i

Ingår i alla digitala abonnemang.

Discovery HD Showcase
Dokumentärer, vetenskap och natur – allt i överlägset bättre bildkvalitet. Kanalen är svensk textad och
sänder dygnet runt. Beställningskod: 119.
ESPN America HD
ESPN America HD sänder den bästa idrotten från USA i HD-kvalitet med amerikanska kommentatorer.
Följ bland annat Major League Baseball och NCCA College Sports i HD tillsammans med de senaste
nyheterna, höjdpunkterna och analyserna. Kanalen sänder dygnet runt. Beställningskod: 241.

C More Sport HD1)
C More Sport HD – Här ser du matcher från La liga, Elitserien i ishockey, Allsvenskan, Serie A, Major
League Soccer och ATP-tennis i HD:s överlägsna bildkvalitet.

Ingår i

Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Ingår i C More Max, C More Sport och C More Family.

Eurosport HD
Med Eurosport HD ser du bland annat världscuperna i längdåkning, alpint, backhoppning och skidskytte,
EM-tävlingarna i curling och konståkning samt snowboard och extremskidåkning, allt i knivskarp HDkvalitet. Beställningskod: 120.

History HD
History HD sänder dokumentärer om historiens största händelser och konflikter, om de mest fascinerande personerna och betydelsefulla händelserna fram till våra dagar. Alla program sänds i knivskarp
HD-kvalitet. Kanalen sänder dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 229.
Ingår i
National Geographic Channel HD
Nu kan du njuta av det bästa National Geographic Channel har att erbjuda i HD-kvalitet. Kanalen visar
dokumentärer, vetenskapsprogram, expeditioner och mycket mer i HD och Dolby Digital 5.1.
Beställningskod: 202.
Ingår i

C More Live HD1)
Här får du tillgång till ännu fler matcher i HD-format. Här ser du La Liga, Major League Soccer, Serie A och
ATP-tennis i överlägsen bildkvalitet. Sändningstiden är lördag 07.00 – måndag 07.00.
HD-kANALER 1)

HD-PAkETET 1)

Ingår i

Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Ingår i C More Max och C More Sport.

C More First HD1)
Här visas varje år hundratals premiärer från de flesta av de stora filmbolagen. Startiden för premiärfilmer
är 21.00. Kanalen sänder dygnet runt, utan reklam.
Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Ingår i C More Max, C More Family och C More Film.

Nat Geo Wild HD
Naturprogram för hela familjen från världsberömda National Geographic. Här sänds högkvalitativa,
underhållande faktaprogram om allt som rör djur och natur. Kanalen sänder dygnet runt i HD och är
svensktextad. Beställningskod: 240.
Silver HD
Reklamfri filmkanal med fokus på kvalitetsfilm, allt i högupplöst bild- och ljudkvalitet. Här visas prisbelönta och kritikerrosade filmer från världens alla hörn, från amerikansk independentfilm till det bästa från
Europa och Asien. Kristallklar HD-bild och Dolby Digital 5.1 ljud. Kanalen sänder dygnet runt och har
svensk text. Beställningskod: 184.
TV3 HD
TV3 HD har samma tablå som TV3. Skillnaden är att här sänds vissa program i HD. TV3 HD visar en
blandning av serier, dokusåpor, filmer, dokumentärer, underhållningsprogram och sport. Sänder dygnet
runt och är svensktextad. Ej valbar.
Ingår i
TV4 HD
TV4 HD har samma tablå som TV4. Skillnaden är att vissa program sänds i HD-format.
Allt eftersom kommer tablån att utvecklas med fler sändningar och program i HD-format.
Beställningskod: 143.
Ingår i
Outdoor Channel HD
Outdoor Channel HD har ett programutbud för den friluftsintresserade som spänner från fiske och jakt
till off-road-äventyr och vildmarksupplevelser från jordens alla hörn. Programmen presenteras ofta av
välkända tv-personligheter och experter. Beställningskod: 251.

12

C More Hits HD1)
Här ser du ännu fler filmer i HD. Njut av filmer i överlägsen bildkvalitet måndag – fredag dygnet runt.
Garanterat utan reklamavbrott. Kanalen är en spegling av C More Hits.
Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Ingår i C More Max, C More Family och C More Film.

C More Series HD
I fantastisk bildkvalitet visas alla C Mores omtalade succéserier på bekväma tittartider, helt utan reklam.
Du ser en avsnittspremiär de flesta kvällar i veckan.
Ej valbar i Medium 8 Favoriter, Ingår i C More Max, C More Family och C More Film.

Viasat Fotboll HD1)
Viasat Fotboll HD sänder bland annat Champions League och Barclays Premier League. Viasat Fotboll
HD är i princip en spegling av Viasat Fotboll. Dock kan matchval ibland skilja mellan kanalerna när flera
matcher spelas samtidigt. För att kunna se Viasat Fotboll HD behöver du ett HD-abonnemang, en
HD-ready tv och en HDTV-box. Kanalen sänder dygnet runt.
Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Ingår i Viasat Premium HD och Viasat Sportpaketet HD.

13

FILM

29:-/mån
Viasat Premier League HD1)
Kanalen som tar dig närmare världens bästa fotbollsliga än någonsin tidigare. Utöver de senaste
nyheterna sänds dokumentärer, reportage, intervjuer, eftersända matcher och klassiska stormatcher.
Allt med engelsk inramning i HD-kvalitet.
Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Ingår i Viasat Premium HD och Viasat Sportpaketet HD.

TV4 Film
Moderna klassiker från flera decennier med Oscarsbelönade storfilmer, nya och gamla svenska kvalitetsfilmer för hela familjen. Filmpremiär varje kväll. Sänder ca 12.00–04.00 och har svensk text. Beställningskod: 183.
Ingår i

29:-/mån
Viasat Film HD
Viasat Film HD sänder storfilmer och dokumentärer om film, både från Sverige och Hollywood
– allt i HD- och widescreen-format. Kanalen sänder dygnet runt och är svensktextad.
HD-kANALER1)

1)

ESPN America
ESPN America sänder de största amerikanska sporterna, oftast live och alltid med amerikanska
kommentatorer. Här visas allt från baseboll (MLB), collegefotboll och basket (NCAA)
till sportnyheter och intervjuer. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 226.

Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Ingår i Viasat Premium HD och Viasat Film HD.

29:-/mån
ESPN Classic
ESPN Classic sänder klassiska sporthändelser från hela världen. Här kan man se allt från olympiska spel,
klassiska boxnings- och fotbollsmatcher, tennis, tyngdlyftning, dokumentärer och intervjuer. Sänder
dygnet runt. Beställningskod: 181.

Viasat Motor HD
Gillar du hästkrafter är denna kanal ett måste. Förutom total bevakning av Formel 1 ser du racing från
bland annat WRC, NASCAR och motorcyklarnas superserie MotoGP i HD-kvalitet. Beställningskod: 249.
1)

Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Ingår i Viasat Premium HD och Viasat Sportpaketet.

Ingår i

39:-/mån
TV4 Sport Xtra HD1)
TV4 Sport Xtra HD är den nya sportkanalen med spännande ligor, toppmatcher och stora
mästerskap i HD-format. TV4 Sport Xtra HD sänder direktsänd sport med en driven rapportering.
Här ser du italienska Serie A, de bästa matcherna i Europe League, spanska cupen och handboll.
Beställningskod: 248.

29:-/mån
Eurosport
Eurosport täcker över 100 olika sporter varav över 2 000 timmar i direktsändning.
Svenska kommentatorer. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 127.
Ingår i

Ej valbar i Medium 8 Favoriter. Går att beställa som Tillval i alla Digital-tv-abonnemang.

29:-/mån
SPORT

Tillvalskanaler
Här kan du läsa om de Tillvalskanaler du kan beställa styckvis om du har ett
Digital-tv-abonnemang från Com Hem.

Eurosport 2
Sportnyheter, magasin och direktsändningar som kompletterar systerkanalen Eurosport. Cirka 1 800 timmar
varav 450 i direktsändning. Svenska kommentatorer. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 148.
Ingår i

29:-/mån
Showtime
En renodlad filmkanal som erbjuder de senaste årtiondenas succéer av action, thrillers, science fiction
och annan spänning. Här sänds nonstop action från Hollywood till Hong Kong. Kanalen sänder dygnet
runt och har svensk text. Beställningskod: 186.

29:-/mån
Extreme Sports Channel
Kanalen med äventyrssporter som snowboard, inlines, mountainbike och surfing. Sänder dygnet runt och
med delvis svensk text. Beställningskod: 126.

Ingår i

FILM

29:-/mån
Silver
Filmkanal med fokus på kvalitetsfilm. Här visas prisbelönta och kritikerrosade filmer från världens alla
hörn, från amerikansk independentfilm till det bästa från Europa, Asien och Norden. Dolby Digital 5.1.
Kanalen sänder dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 205.
Ingår i

29:-/mån
Motors TV
Motors TV sänder de största tävlingarna inom olika motorsporter, som Le Mans 24 Hours,
V8 Supercar Series, AMA Racing och Moto GP för att bara nämna några. Visar även reportage
från olika tävlingar och sportevenemang. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 217.

29:-/mån

29:-/mån

TCM
En tidlös filmkanal för alla filmälskare. TCM bjuder in till den klassiska filmvärlden och visar allt från
40-talets stora Hollywoodsuccéer till nutida moderna klassiker. Kanalen är helt reklamfri, sänder
dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 105.

TV4 Sport
TV4 Sport är hemvisten för TV4-Gruppens sportbevakning. Här visas massor av direktsänd toppidrott
som Superettan, Holländska ligan, Damallsvenskan, handboll, friidrott, simning, tennis, bandy, alpint,
längd, hockey och trav. Beställningskod: 189.

Ingår i

Ingår i
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39:-/mån
!
NYHET

29:-/mån
TV4 Guld
En klassikerkanal med favoritserier och drama som har gått till historien. Sänder 12.00–04.00 och har
svensk text. Beställningskod: 204.

TV4 Sport Xtra
TV4 Sport Xtra är en sportkanal med efterfrågade ligor, toppmatcher och stora mästerskap,
såsom Hockey-VM och Fotbolls-VM. TV4 Sport Xtra erbjuder Europe League, spanska cupen,
italienska Serie A och handbollsmästerskap för både damer och herrar. Beställningskod: 252.

Ingår i

29:-/mån

SPORT

29:-/mån
TV4 Fakta XL
En renodlad faktakanal som sänder utforskande program om äventyr, tekniska framsteg,
historiska vändpunkter och vetenskapliga genombrott varvat med karaktärdrivna realityserier
i faktagenren. Kanalen har både svenskt och internationellt innehåll. Beställningskod: 250.

TV10
TV10 visar en blandning av sport och fakta som t ex EM-kvalet i fotboll, Champions League, NHLTM,
motorsport samt intressanta dokumentärer. Beställningskod: 238.
Ingår i

, Viasat Premium, Viasat Premium HD, Viasat Sportpaketet, Viasat Sportpaketet HD.

Ingår i

29:-/mån

29:-/mån
kanal 5
Svensk kanal som visar en skön blandning av stora amerikanska serier, svenska underhållningsprogram och sport. Sänder dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 140.

Nautical Channel
Kanalen som har allt för dig som älskar livet till sjöss i allmänhet och segling i synnerhet.
Tävlingar, regattor, events och utställningar samt möten med branschens nyckelpersoner.
Sänder dygnet runt. Beställningskod: 216.

Ingår i

Ingår

Ingår

Ingår i alla digitala abonnemang.

Ingår
SVT2
SVT2 är en kanal som är fokuserad på nyheter, samhälle, sport, kultur och fakta. En kanal för tittare som
vill följa med sin tid med världen som spelplats.

TV6
Svensk underhållningskanal med fokus på science fiction-, action-, tecknade- och humorserier
samt sport som UEFA Champions League. Sänder dygnet runt och är svensktextad.

29:-/mån
Sjuan
En bred kanal som är full av populära programledare, kvalitativa kriminalserier, inredningsprogram,
personliga matprogram, helgfilmer och mycket mer. Beställningskod: 150.
Ingår i

Ingår i alla digitala abonnemang.

UNDERHÅLLNING

UNDERHÅLLNING

SVT1
I Sveriges första och största tv-kanal hittar du programmen som är både underhållande och intressanta.
Här hittar du evenemang, drama, nöje, kultur, nyheter och sport.

29:-/mån

29:-/mån
TV3
TV3 visar en blandning av amerikanska serier, reality, dokumentärer och underhållningsprogram samt sport
som UEFA Champions League finalen. Sänder dygnet runt och är svensktextad. Beställningskod: 191.

TV8
Svensk livsstilskanal med fokus på underhållning som dramaserier, trädgårds- och inredningsprogram
samt kriminalserier. Sänder dygnet runt och är svensktextad. Beställningskod: 101.

Ingår i

Ingår i

29:-/mån

Ingår
TV4
Underhållning, nyheter, svenskt drama, inköpta serier, sport, barnprogram, filmer och samhällsprogram.
I TV4:s utbud finns också lokala nyheter från TV4 Sverige.

kanal 9
Svensk kanal med fokus på underhållning och sport. Här sänds drama- och actionserier, filmer och
dokumentärer, program om bilar och teknik samt sport i världsklass. Sänder ca 08.00–03.00 och har
svensk text. Beställningskod: 222.
Ingår i

29:-/mån

29:-/mån
TV4 komedi
En tv-kanal dedikerad till humor. Här ryms allt som är kul, serier, filmer, stå-upp och tecknat – både nya
prisvinnare och äldre komediklassiker. Sänder 12.00–04.00 och har svensk text. Beställningskod: 203.

TV11
TV11 är kanalen som bjuder på färgsprakande och lättsamma program med fokus på underhållning,
drama, långfilm och realityserier. Beställningskod: 179.

Ingår i

Ingår i
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Ingår

29:-/mån

Axess TV
Svensk kultur- och kunskapskanal. Här visas program om vetenskap, kultur och samhällsfrågor, men
även spelfilmer, klassiska dramer, dokumentärer och svenska program. Sänder vardagar ca 17.00–02.00
och helger ca 09.00–01.00 och har svensk text.

MTV Rocks
Interaktiv musikkanal. Sänder bland annat indie, rock och alternativ musik. Sänder dygnet runt.
Beställningskod: 111.
Ingår i

Ingår i alla digitala abonnemang.

29:-/mån

29:-/mån

BBC Lifestyle
Underhållningskanal med fokus på matlagning, hem och inredning, skönhet och mode, hälsa och personlig
utveckling samt föräldraskap. Sänder ca 06.00–24.00 och har svensk text. Beställningskod: 213.

OUT TV
Out Tv är en unik och kritikerrosad livsstilskanal med fokus på dokumentärer, reseskildringar,
mode konst och serier. Beställningskod: 244.

Ingår i

Ingår i

29:-/mån

29:-/mån

Ingår i

Ingår i

Ingår
SVT24
Kanalen med aktuella repriser på bästa sändningstid och nyheter för nattugglor.
Sänder mellan ca 20.00–05.30.
Ingår i alla digitala abonnemang.

Ingår i

29:-/mån

29:-/mån
TNT
Kanal med serier, filmer och berättelser från verkliga livet. Sänder 15.00–00.00 och har svensk text.
Beställningskod: 233.

Fashion TV
Kanalen för den modeintresserade med reportage och visningar från alla tänkbara tillställningar
i modevärlden. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 215.

Ingår i

29:-/mån

29:-/mån
VH1
Europeisk musikkanal för vuxna. Här visas musikvideos med hits från 70-, 80- och 90-talen,
blandat med musikbaserade specialprogram och live-spelningar. Beställningskod: 112.

kanal Global
Kanal Global är Sveriges multinationella tv-kanal som bjuder på kvalitetsfilmer från bl a Frankrike, Italien
och Spanien. Det här är kanalen för dig som älskar att resa och är nyfiken på andra länder och kulturer.
Beställningskod: 236.

Ingår i

29:-/mån

Boomerang
Serier 24 timmar om dygnet och helt på svenska. För barn och vuxna i alla åldrar. Beställningskod: 247.

Mezzo
Fransk musikkanal med klassisk musik, opera, konserter, jazzmusik, balett och artistintervjuer.
Sänder dygnet runt. Beställningskod: 110.

29:-/mån
MTV
Svensk version av världens mest kända musik- och underhållningskanal. Kombinerar musikvideor och
live-framträdanden med underhållning kring musik, mode, politik, livsstil och trender. Sänder dygnet runt.
Beställningskod: 193.
Ingår i

18

29:-/mån

BARN & UNGDOM

UNDERHÅLLNING

29:-/mån
Comedy Central
Ny underhållningskanal som är specialiserad på komedi i alla dess former, såväl live som tecknat. Här sänds
humor-klassiker som South Park, Chappelle’s Show och The Daily Show. Visar framförallt amerikanska
program men även svensk stand-up. Sänder 19.00–03.00 och har svensk text. Beställningskod: 212.

UNDERHÅLLNING

BBC Entertainment
Här sänds många av BBC:s bästa serier. Underhållning, drama, komedier, kriminalserier och barnprogram.
Sänder dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 108.

Star!
Ger tittarna de senaste nyheterna om stjärnorna inom nöjesindustrin. Star! direktsänder stjärnspäckade evenemang som Emmy- och Grammygalorna. Sänder dygnet runt och har svensk text.
Beställningskod: 109.

Ingår i

29:-/mån
Cartoon Network
Tecknade serier och dramaserier för hela familjen. Sänder dygnet runt och har svenskt tal i alla program.
Beställningskod: 122.
Ingår i

19

29:-/mån

29:-/mån
Disney Channel
Kanalen för hela familjen. Varje dag visas populära serier och varje helgkväll kl 19.00 sänds familjefilm.
Kanalen sänder dagligen mellan 06.00-22.00. Alla program är dubbade eller textade till svenska.
Beställningskod: 180.

Al Jazeera English
Al Jazeera English är en internationell nyhetskanal, systerkanal till arabiska Al Jazeera. Det är den
första engelskspråkiga nyhetskanalen med säte i Mellanöstern och sänder från sina fyra nyhetscentra
i Doha (Qatar), Kuala Lumpur, London och Washington. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 209.

Ingår i

Ingår i

29:-/mån

29:-/mån

Disney Junior
Disney Junior vänder sig till 2 till 7-åringar och deras föräldrar. Serierna blandar magiska berättelser,
kända karaktärer och musik, samtidigt som den uppmuntrar till lekfullt lärande, allt från enklare problemlösning till logiskt tänkande. Kanalen är helt utan reklam och sänder på svenska. Beställningskod: 220.

BBC World News
Direktsända internationella nyheter med europeisk tyngdpunkt varvat med reportage och dokumentärer från
anrika BBC. Räknas som en av världens bästa nyhetskanaler. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 102.
Ingår i

29:-/mån

BARN & UNGDOM

Disney XD
Disney XD är en kanal med action, sport och humor. Sänder 06.00–22.00 och alla program är dubbade
eller har svensk text. Beställningskod: 228.
Ingår i

NYHETER/MAGASIN

Ingår i

29:-/mån
CNBC
Internationell nyhetskanal som specialiserat sig på ekonomi- och affärsnyheter. Sänder populära
talkshows sent på kvällen och under helgerna sänds även sport, framför allt golf. Sänder dygnet runt.
Beställningskod: 104.
Ingår i

29:-/mån

29:-/mån

Nickelodeon
Kanal för barn mellan 2–14 år. Visar program med pedagogiskt innehåll i form av tecknade serier och
komedier. För de minsta tittarna visas serier som lär barnen problemlösning och logiskt tänkande.
Sänder 05.00–19.00 och har svenskt tal eller svensk text i alla program. Beställningskod: 124.

CNN International
Världens ledande nyhetskanal med både världs- och europeiska nyheter. CNN har nyhetsbyråer och
journalister världen runt och rapporterar även från sina studios i London. Sänder dygnet runt.
Beställningskod: 100.

Ingår i

Ingår i

29:-/mån

29:-/mån

NickJr
NickJr är en renodlad kanal för barn mellan 2–6 år helt på svenska och reklamfri! NickJr:s utbud
består av pedagogiska, underhållande tecknade serier som tilltalar de allra minsta. Beställningskod: 243.

Sky News
Prisbelönt engelsk nyhetskanal med direktsända internationella nyheter, sportnyheter, vetenskaps- och
dokumentärprogram. Fokus på England och Europa. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 103.

Ingår i

Ingår i

Ingår

Ingår i alla digitala abonnemang.

Ingår i

Tv Com Hem
Tv Com Hem är en nyhets-, nöjes- och aktualitetskanal som ingår i utbudet till alla Com Hem-hushåll,
både analogt och digitalt. I Tv Com Hem får du nyheter dygnet runt från TV4 News, liksom de senaste
nöjesnyheterna. I kanalen visas också program som handlar om tv, film, internet och ny teknik.
Ingår i alla digitala abonnemang.

29:-/mån
TV4 News
TV4 News rullar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Tablån innehåller sändningar av olika slag
under hela dygnet; svenska, internationella och lokala nyheter, ekonomi, nöje, debatt, dokumentärer med
mera. Allt för dig som vill vara uppdaterad och informerad. Beställningskod: 248.
Ingår i

20

DOkUMENTÄRER /VETENSkAP/NATUR

Animal Planet
Djur- och naturfilmer samt dokumentärer och faktaserier för hela familjen. Fokus på barnvänliga
program under den tidiga kvällen. Sänder dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 118.

Ingår

NYHETER/MAGASIN

29:-/mån

Barnkanalen
I Barnkanalen är det lärorikt, kul och inspirerande, men aldrig riktigt ruskigt. Helt utan reklam.
Sänder mellan 05.30–20.00.

29:-/mån
BBC knowledge
Dokumentärkanal från ett av världens ledande tv-bolag. Här sänds allt från prisbelönade dokumentärer
om vår värld, intervjuer och biografier till motormagasinet Top Gear, allt presenterat av experter inom
respektive område. Sänder dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 234.
Ingår i

29:-/mån
Discovery Channel
Här sänds dokumentärer och reality-serier om enorma byggprojekt, bilar, maskiner, naturkatastrofer
och kriminalteknik m m. Sänder dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 113.
Ingår i

21

29:-/mån

29:-/mån
Viasat Explorer
Viasat Explorer är kanalen för dig som gillar spänning och äventyr. Här ser du dokumentärfilmer om
vildmarksexpeditioner, kriminalfall och terrordåd. Serier om fascinerande människor och skildringar av
extrema natur- och väderförhållanden. Sänder varje dag ca 12.00–23.00 och har svensk text.
Beställningskod: 224.

Discovery Science
Teknik, vetenskap och forskning. Här sänds program om allt från rymdteknik och biologi till populärvetenskap och praktisk forskning. Sänder dygnet runt och har svensk text. Beställningskod: 115.
Ingår i

29:-/mån
Discovery World
Kanal med fokus på historia och människans utveckling. Dokumentärer och reportage om
främmande folk, kulturer och länder. Sänder 09.00–03.00 och har svensk text. Beställningskod: 114.
Ingår i

Ingår
kunskapskanalen
Kunskapskanalen är ett alternativ för den nyfikna tittaren som söker efter fördjupande program.
Reklamfri kanal med faktaprogram och dokumentärer om historia, kultur, vetenskap, natur och omvärld.
Sänder mellan ca 09.00–01.00.

29:-/mån
Viasat History
Sänder historiska dokumentärer inom politik, kultur och vetenskap. Här utforskas de stora historiska
händelserna, hjältarna, artisterna, genierna och ledarna som förändrat världen. Sänder dygnet runt
och har svensk text. Beställningskod: 190.
Ingår i

29:-/mån
Viasat Nature/Crime
Viasat Nature visar högkvalitativa naturdokumentärer från bl a BBC, och passar hela familjen.
Sänder 06.00–20.00. Viasat Crime visar det bästa av amerikanska och brittiska kriminalserier
och filmer varje dag 20.00–00.00. Beställningskod: 107.
Ingår i

29:-/mån

29:-/mån

National Geographic Channel
Fantastiska naturprogram, fascinerande dokumentärer och djuplodande vetenskapsprogram.
Fältexpeditioner, forskningsprojekt, djur och natur, arkeologi m m. Sänder dygnet runt och
har svensk text. Beställningskod: 117.

CBS Reality
Dokumentär- och underhållningskanal med hjältemodiga räddningsaktioner, rafflande reportage
och fängslande dramer från verkligheten. Sänder dygnet runt och har till största del svensk text.
Beställningskod: 214.

29:-/mån
Nat Geo Wild
Naturkanal för hela familjen från världsberömda National Geographic. Här sänds underhållande och
väl underbyggda faktaprogram om allt som rör djur, natur och miljö. Kanalen sänder dygnet runt och är
svensktextad. Beställningskod: 219.
Ingår i

LIVSÅSkÅDNING

Ingår i

29:-/mån
kanal 10
Kanal 10 sänder program med kristna budskap. Visar gudstjänster, konferenser, intervjuer,
barnprogram samt sång och musik. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 134.

29:-/mån

29:-/mån

TLC
Inspirerande program om vanliga människor som lever extraordinära liv. Här sänds en blandning av
högkvalitativa livsstilsprogram med fokus på ämnen som resor, mat, design, arkitektur och internationell
lyx och flärd. Sänder 09.00–03.00 och har svensk text. Beställningskod: 116.

DR1
Dansk rikskanal för hela familjen med nyheter, serier, underhållning, barnprogram, långfilmer och sport.
Beställningskod: 130.

Ingår i

29:-/mån

29:-/mån
Travel Channel
En resekanal med program om andra kulturer. Om kända och okända resmål på fem kontinenter.
Reportage och recept samt tips och råd. Sänder dygnet runt och med delvis svensk text.
Beställningskod: 121.
Ingår i

NORDISkA

DOkUMENTÄRER /VETENSkAP/NATUR

Ingår i alla digitala abonnemang.

DOkUMENTÄRER /VETENSkAP/NATUR

Ingår i

NRk1
Norsk rikskanal för hela familjen med nyheter, serier, underhållning, barnprogram, långfilmer och sport.
Beställningskod: 136.

29:-/mån

29:-/mån
TV4 Fakta
Dokumentärkanal med avslöjande dokumentärfilmer, kriminalfall, medicinserier och vetenskapsprogram.
Porträtt, historiska skildringar och samtidsberättelser varvas med gastkramande serier från Sverige och
övriga världen. Beställningskod: 195.

TV Finland
Finsk kanal med det bästa från YLE1, YLE2 och MTV3. Här visas nyheter, teater, underhållning
och sport samt barnprogram. Beställningskod: 137.

Ingår i
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29:-/mån

ARABISkA

BALkAN

Al Jazeera Arabic
Världens mest kända arabiska nyhetskanal. Al Jazeera är oberoende (privatägd) och baserad
i Qatar. Den har över 20 nyhetsbyråer och en stor mängd korrespondenter över hela världen.
Beställningskod: 152.

29:-/mån
TV Montenegro RTCG
Public service-kanal från Montenegro. TV Montenegro har ett allsidigt innehåll för hela familjen.
Här sänds nyheter och information, film och serier, sport, kultur och mode, underhållning
och nöjesprogram samt vetenskap och utbildning. Beställningskod: 166.

29:-/mån

29:-/mån
France 2
France 2 är Frankrikes ledande public service-kanal och sänder dygnet runt. Här sänds franska
och internationella filmer och serier, dokumentärer, kulturprogram samt nyheter och sport,
t ex Tour de France, French Open Roland Garros och Davis Cup. Beställningskod: 172.

129:-/mån

FRANSkA

MBC
Välkänd pan-arabisk underhållningskanal för hela familjen som sänder nyheter, serier, filmer och annan
underhållning. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 153.

Hayat
Flerfaldigt prisbelönad, kommersiell underhållningskanal från Bosnien-Herzegovina. Här sänds
nyheter, underhållning, komedier, latinamerikanska såpaserier, sport, utbildningsprogram, film m m.
Sänder dygnet runt. Beställningskod: 194.

29:-/mån
TV5 Monde
Franskspråkig internationell kanal med program från olika franskspråkiga länder som Schweiz,
Frankrike, Belgien, Afrika och Kanada. Nyheter, sport, resor, hälsa, mode, vetenskap, kultur och film.
Sänder dygnet runt och vissa program har svensk text. Beställningskod: 135.

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.

29:-/mån
GREkISkA

HRT1
Kroatisk public service-kanal för hela familjen. Sänder underhållning, nyheter och faktaprogram.
Sänder dygnet runt. Beställningskod: 131.

29:-/mån
ERT World
Grekisk public service-kanal. ERT har ett allsidigt innehåll för hela familjen. Perfekt för greker utomlands
för att hålla kontakten med vad som händer i Grekland. Kanalen erbjuder ett varierat utbud av kvalitetsprogram inom ämnesområden som nyheter, film, underhållning och tävlingar, magasinprogram och
debatter. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 175.

29:-/mån

29:-/mån
Rai Uno
Italiensk rikskanal som vänder sig till hela familjen med mycket underhållning, serier, film och
dokumentärer. Radiokanalen Radio 1 ingår. Vissa program kodas och kan inte ses i Sverige.
Sänder ca 06.00–01.00. Beställningskod: 128.

159:-/mån

ITALIENSkA

BALkAN

OBN
Kommersiell underhållningskanal från Bosnien-Herzegovina. Här sänds underhållning, film,
nyheter och sport samt utländska serier. Sänder 07.00–03.00. Beställningskod: 227.

Pink Plus
Satellitversionen av Pink TV, Serbiens i särklass populäraste tv-kanal, med lokala tv-shower, filmer, serier,
musikprogram, sport och icke-politiska nyheter. Pink Radio ingår i abonnemanget. Beställningskod: 146.

29:-/mån
Rai Due
Italienska public service-företaget Rai:s andra underhållningskanal. Förutom underhållning och serier
sänds här många kulturprogram, dokumentärer och filmer. Vissa program kodas och kan inte visas i
Sverige. Beställningskod: 170.

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.

29:-/mån

29:-/mån

RTk
Kosovo-albansk public service-kanal. Sändningarna sker i huvudsak på albanska, men även på
serbiska, turkiska och bosniska. RTK sänder nyheter, sport, kultur, dramatik, film, underhållning
och dokumentärer ca 16 timmar per dygn. Beställningskod: 164.

29:-/mån
RTS-Sat
Serbisk och montenegrinsk public service-kanal. Här sänds bland annat nyheter, sport och dokumentärer
samt familjeunderhållning med barnprogram, filmer och serier. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 163.
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RUMÄNSkA POLSkA

TVP kultura
Prisbelönad polsk kanal som fokuserar på polsk kultur. Här sänds filmer, pjäser, konserter och andra
kulturella evenemang. Sändningstid 07.00–03.00. Beställningskod: 177.

29:-/mån
TV Polonia
Polsk internationell kanal speciellt inriktad mot polacker i utlandet. Här sänds nyheter, faktaprogram
och underhållning. Sänder även film, bland annat många polska filmer. Kanalen sänder dygnet runt.
Beställningskod: 133.
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29:-/mån

Pro TV International
Internationell rumänsk underhållningskanal för hela familjen. ProTVi innehåller det bästa från de populära
rikskanalerna ProTV och Acasa. Här sänds nyheter, sport, långfilm, kulturprogram och underhållning.
Sänder dygnet runt. Beställningskod: 176.

3Sat
Tysk kulturkanal som sänder opera, teater, musik och vetenskapsprogram från Tyskland,
Österrike och Schweiz. Här sänds även samhällsdokumentärer och nyhetsprogram.
Sänder dygnet runt. Beställningskod: 167.
TYSkA

RUMÄNSkA

29:-/mån

RYSkA

149:-/mån
Channel One Russia Worldwide
Internationell version av den ryska kanalen Channel One Russia. Här visas program för hela familjen
med underhållning, dokumentärer och nyheter. Sänder oftast dygnet runt. Beställningskod: 141.

29:-/mån
ZDF
Tysk rikskanal som vänder sig till hela familjen med mycket underhållning, nyheter och sport.
Sänder dygnet runt. Radiokanalen Deutschland Funk ingår. Beställningskod: 129.

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.

29:-/mån

29:-/mån

Canal 24 Horas
Spansk nyhetskanal med spanska och internationella nyheter, ekonomi, europanyheter, väder,
konst- och kulturprogram samt sport. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 168.
UNGERSkA

Duna TV
Ungersk underhållningskanal. Här sänds dagliga nyheter, dokumentärer, spelfilm, barnprogram,
utbildningsprogram m m. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 173.

SPANSkA/LATINO

29:-/mån
Canal de las Estrellas
Latinamerikansk underhållningskanal med ett utbud av komedier, filmer, nyheter, mexikanska såpor,
talk shows, tjurfäktning och underhållning. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 169.

29:-/mån
M2 Magyar
Ungersk public service-kanal. Här visas nyheter, sport, ekonomi, magasin, underhållning, tävlingar,
serier, dokumentärer, kultur och vetenskap. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 174.

149:-/mån

99:-/mån

TV Chile
Chilensk underhållningskanal för hela familjen med allt från underhållning, barnprogram, dokumentärer
till nyheter och sport. Kanalen sänder dygnet runt. Beställningskod: 142.

Hustler TV
Erotisk filmkanal. Sänder dygnet runt, har inte svensk text. Beställningskod: 182.
Ej valbar i Medium 8 Favoriter.
EROTIk

Ej valbar i Medium 8 Favoriter.

29:-/mån

59:-/mån
Playboy TV
Erotiska filmer, serier och inslag. Beställningskod: 138.

TVE
Spansk rikskanal med barnprogram, nyheter, musik, film, serier. Sänder dygnet runt.
Radiokanalen RNE Radio 1 ingår. Beställningskod: 132.

Ingår i

29:-/mån

TURkISkA

Show Tv
Turkisk underhållningskanal för hela familjen som sänder nyheter, film, underhållning, konst & kultur,
musik och sport. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 158.

29:-/mån
TRT Türk
TRT Türk är en underhållningskanal som sänder nyheter och kulturprogram. Kanalen är framtagen
speciellt för personer som bor utanför Turkiet. Sänder dygnet runt. Beställningskod: 159.
1)
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För att kunna se HDTV behöver du en HD-ready tv och ett Com Hem-abonnemang med HD-kanaler. HD-paketet har 12 mån
bindningstid. Därefter gäller avtalet tillsvidare med pris enligt vid var tid gällande prislista. Tre kalendermånaders uppsägningstid.
Samtliga kanaler i HD-paketet är valbara i Medium 8 Favoriter och i Plus 4 Favoriter förutom TV3 HD.
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Bredband
Snabba, stabila och bra
bredband för alla behov
Bra bredband, vad är det egentligen? Det är naturligtvis olika beroende på vad man
ska använda sin uppkoppling till. Vi menar att ett bra bredband ska klara av och ta
hänsyn till dina behov och samtidigt vara stabilt (d v s med jämna hastigheter och få
driftstörningar). Därför erbjuder vi flera olika hastigheter i varierande prisklass. Allra
snabbast är Bredband XXL 200/100 Mbit/s – en uppkoppling för dig som vill ha vår
maximala kapacitet.

!
NYHET

För dig som vill ha vår maximala kapacitet
Bredband XXL 200/100
Nedström:
Uppström:

449:-/mån

1)

100–200 Mbit/s
50–100 Mbit/s

id
indningst

Ingen b

Snabbt bredband, även uppström
Laddar snabbt filer som musik och film
Det bästa med bredband från Com Hem:
• Hög prestanda.
• Hastighetsgaranti.
• Inget krav på telefoniabonnemang.

Bredband XXL 100/100
Nedström:
Uppström:

50–100 Mbit/s
50–100 Mbit/s

349:-/mån

1)

tid
inddnnininggstsid
geånn bbin
12Inm

• Komplettera med Tillvalstjänster som Mobilt Bredband och Säkerhetspaket.
• Snabb leveranstid.

För dig som har lite större krav på din
bredbandsuppkoppling
Bredband XXL 100/10
Nedström:
Uppström:

Surfa, ladda ner musik och spel
och titta på film via nätet
Bredband Medium 10/10
Nedström:
Uppström:
1)

2)

28

319:-/mån

1)

50–100 Mbit/s
7–10 Mbit/s

id
indningst

Ingen b

249:-/mån

1)

dningstid

Ingen bin

7–10 Mbit/s
7–10 Mbit/s

En startavgift på 99:- till 249:- tillkommer på Com Hems fasta bredbandsabonnemang. Angivna priser är riktpriser.
Lokala avvikelser kan förekomma. För exakt pris, se comhem.se/fiber eller Com Hem Fiberlinjen 0775-17 17 15.
Tre kalendermånaders uppsägningstid.
Distribueras ej i vissa fastigheter/stadsnät p g a tekniska begränsningar.
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Tillvalstjänster för bredband

Tumma inte på internetsäkerheten

Bredda nyttan av ditt bredband med någon av våra Tillvalstjänster.

Säkra ditt surfande med något av våra säkerhetspaket, som vi erbjuder i samarbete
med marknadsledande F-Secure. Hela 75% av kunderna är nöjda eller mycket nöjda
med Com Hems säkerhetspaket enligt en undersökning gjord av TNS Sifo i mars 2012.

Surfa mobilt med Sveriges bästa täckning 1)
Öka rörelsefriheten på nätet genom att komplettera ditt fasta bredband från Com Hem
med ett mobilt bredband från våra samarbetspartner 3, som ansetts ha Sveriges bästa
täckning för mobila bredband 2007 – 20111).

Mobilt Bredband

2)

Datamängd:
USB-modem:
Startavgift:

+69:-/mån

1 GB/mån
595:249:-

+39:-/mån

Skyddar din dator mot intrång och obehagliga virus.

1)

dningstid

Ingen bin

id

indningst

18 mån b

Säkerhetspaket Plus

Mobilt Bredband Plus2)
Datamängd:
USB-modem:
Startavgift:

Säkerhetspaket

+149:-/mån

10 GB/mån
595:249:-

+49:-/mån

Ett bra skydd mot intrång och virus inklusive skräppostfilter.
Även möjlighet att skydda barn från olämpliga internetsidor.

1)

dningstid

Ingen bin

id

indningst

18 mån b

+15:-/mån

Tillvalstjänsten Trio

1)

dningstid

Har du fler än en dator hemma? Lägg till 15:- extra/mån
så får du Säkerhetspaket/Säkerhetspaket Plus på upp till tre datorer.

1)

2)

Vår samarbetspartner 3 har fem år i rad (2007 – 2011) haft Sveriges bästa 3G-nät och mobila bredband (både hastighet
och täckning), enligt tidningen Mobil. Det senaste testresultatet publicerades i november 2011.
Gå in på comhem.se för fullständig prislista och mer information om hur du surfar mobilt med Com Hem i samarbete
med 3. Endast i kombination med fast bredband från Com Hem. 18 månaders bindningstid. Därefter gäller avtalet
tillsvidare med pris enligt vid var tid gällande prislista. Tre kalendermånaders uppsägningstid. Kan endast tecknas
via Com Hem Fiberlinjen 0775-17 17 15 eller comhem.se/fiber.
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1)

Tre kalendermånaders bindningstid
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Ingen bin

Telefoni
ET! xor
NtaYsH
amtalsta

Sänk

S

!
NYHET

Hemtelefoni
– Låg samtalstaxa och låg fast månadsavgift

Samtalstaxa till fast telefon2) 0:-/min
Samtalstaxa till mobiltelefon2) 69 öre/min
Öppningsavgift
99 öre/samtal

Tillvalstjänster

98:-/mån

1)

ingår
t ringa för
29:-/mån at

Röstbrevlåda
Nummerpresentation

15:-/mån
20:-/mån

Viktigt för dig med larm:
!
NYHET

Samtalstaxa till fast telefon2) 0:-/min
Samtalstaxa till mobiltelefon2) 19 öre/min
Öppningsavgift
99 öre/samtal

!
NYHET

118:-/mån

1)

ingår
t ringa för
29:-/mån at

Utland
– Sänkt samtalstaxa på utlandssamtal

Samtalstaxa till fast telefon2) 0:-/min
Samtalstaxa till mobiltelefon2) 69 öre/min
Öppningsavgift
99 öre/samtal

!
NYHET

Observera att din telefonitjänst inte går att använda vid strömavbrott, eftersom du
ringer via modemet som går på el. Detta innebär även att funktionen för trygghetslarm/larm slås ut.

Mobil
– Sänkt samtalstaxa på mobilsamtal

118:-/mån

1)

ingår
t ringa för
29:-/mån at

Mobil och Utland
– Sänkt samtalstaxa på mobil- och utlandssamtal

Samtalstaxa till fast telefon2) 0:-/min
Samtalstaxa till mobiltelefon2) 19 öre/min
Öppningsavgift
99 öre/samtal

128:-/mån

1)

ingår
t ringa för
29:-/mån at

1)

2)

32

I månadsavgiften ingår en abonnemangsavgift på 69:-/mån (Hemtelefoni), 89:-/mån (Mobil respektive Utland) eller 99:-/mån
(Mobil och Utland) samt 29:-/mån att ringa för (sk minimidebitering). Samtalstaxor och öppningsavgifter överstigande 29:-/mån
tillkommer. 12 månaders bindningstid, tre kalendermånaders uppsägningstid.
Samtalstaxor för utlandssamtal finns på comhem.se/telefoni.
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T! ,
NYfoHnE
i mobilen

Hemtele rtphone-app
ny sma

Nu kan du få din
hemtelefon i mobilen
Med vår nya smartphone-app får våra telefonikunder tillgång till sin hemtelefon
i mobilen när de är uppkopplade mot ett trådlöst nätverk (WiFi).

Det betyder att du kan:
• Ringa för svensk samtalstaxa från mobilen både hemma, på stan och från utlandet.
• Svara på hemtelefonen i mobilen utan kostnad när det ringer på det fasta hemtelefonnumret.
• Ringa och ta emot samtal samtidigt på hela familjens mobiler (upp till fem telefoner).
• Använda adressboken i mobilen även för samtal från hemtelefonnumret.

Ladda ner Hemtelefon i mobilen från App-store,
Google Play eller scanna koden här.

Har du inte telefoni från Com Hem? Beställ på 0771-55 00 00 eller comhem.se.
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Paketerbjudanden

Support Extra
Support
Ex
0775-17 tra
17 07

Com Bo finns för alla smaker

Nya möjligheter – nya behov – vi hjälper dig att komma igång
snabbt och smidigt.

– tv och bredband i färdiga paket
Med Com Bo får du tv och bredband i samma paket från en leverantör. Billigt och
bekvämt. I ett paket med Medium 8 Favoriter får du utöver ett antal fasta kanaler
själv välja in 8 av dina personligta favoritkanaler. Om du verkligen älskar tv väljer du
ett paket med Digital-tv Extra Large. I Com Bo ingår Bredband från 10 Mbit/s upp till
200 Mbit/s för dig som vill ha vår maximala kapacitet.

Com Bo
Small

Digital-tv Medium 8 Favoriter
Bredband Medium 10/10 Mbit/s

inkl krypteringsavgift

Support Extra via telefon

Com Bo
Large

Digital-tv Medium 8 Favoriter
Bredband XXL 100/100 Mbit/s

inkl krypteringsavgift

558:-/mån

Behöver du hjälp med att installera program i din dator, då kan Com Hem hjälpa
dig via telefon. Vid behov tar vi över kontrollen av din dator på distans för att
felsöka och åtgärda fel. Du kan hela tiden se vad vår supportperson gör på din
datorskärm.

Com Bo
XL

Digital-tv Extra Large
Bredband XXL 100/100 Mbit/s

inkl krypteringsavgift

Com Bo
XXL

Digital-tv Extra Large
Bredband 200/100 Mbit/s

200

458:-/mån1)
1)

708:-/mån1)

758:-/mån1)

inkl krypteringsavgift

Telefoni
– Lägg till telefoni och du får ytterligare rabatt
Du kan även lägga till telefoni till ditt Com Bo-paket. Vi ger dig 69:-/mån i rabatt
när du tecknar något av våra telefoniabonnemang Hemtelefoni, Mobil, Utland eller
Mobil och Utland som tillval till något av våra Com Bo-paket ovan och så länge du
har något av våra Com Bo-paket. Självklart kan du kan behålla ditt nuvarande telefonnummer. 12 månaders bindningstid, 3 kalendermånaders uppsägningstid. Läs mer
om våra telefoniabonnemang på sid 32.

1)

Hur enkelt det än är att installera Com Hems tjänster, så kan det ibland kännas tryggt
att få hjälp. Ett förändrat tjänsteutbud, vilket å ena sidan ger en mängd nya möjligheter,
kan vara mer eller mindre lätta att förstå och använda och ger därför ett förändrat
behov av hjälp. Oavsett behov hanteras detta av någon som verkligen kan detta
område och som på ett snabbt och bra sätt hanterar dina specifika önskemål.

Lokala avvikelser kan förekomma. För exakta priser se comhem.se/fiber eller ring Fiberlinjen 0775-17 17 15. Går ej att kombinera
med andra erbjudanden från Com Hem. 12 månaders bindningstid på alla Com Bo-paket. Därefter gäller avtalet tillsvidare.
Tre kalendermånaders uppsägningstid. Krypteringsavgift 59:-/mån för digital-tv ingår. 29:-/mån att ringa för, s k minimidebitering, ingår i Hemtelefoniabonnemanget. Total abonnemangskostnad under bindningstiden för Com Bo Small är
5 496:- (5 964:- om du köper tjänsterna separat), för Com Bo Large 6 696:- (7 164:- om du köper tjänsterna separat) för
Com Bo XL 8 496:- (9 084:- om du köper tjänsterna separat) och för Com Bo XXL 9 096:- (10 284:- om du köper tjänsterna
separat). Tillkommer: kostnad för Digital-tv-box, startavgift bredband 99 – 249:-(beroende på var du bor), samtalstaxor
och öppningsavgifter överstigande 29:-/mån och frakt 99:- för utrustning.
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249:- per tillfälle

695:- eller 895:-

Support Extra Installation

När du behöver hjälp hemma med installation av Com Hem-utrustning som t ex
digitalbox. Vi säkerställer att tillhörande utrustning som till exempel tv och dator
ansluts på bästa sätt. 695:- eller 895:-/tillfälle beroende på hur många komponenter som skall installeras/anslutas.
Support Extra Multimediainstallation
Här erbjuder vi olika paket beroende på vad för multimediainstallation du behöver
hjälp att komma igång med:
Hemmabiopaketet
995:Installation av hemmabiosystem inklusive kringutrustning.
Projektorpaketet
Montering av projektor i tak, uppsättning av duk, kablage
3 195:och igångsättning.
Vägg-tv-montering
Upphängning av vägg-tv, anslutning till digitalbox, kanalsökning,
1 095:inställning av bild och ljud m m.
Datorinstallation
Komplett igångsättning av dator, skärm, tangentbord och mus.
995:Installation av operativsysytem, internet och virusskydd.
Installation av spelkonsol
795:Uppsättning och anslutning till tv och w-lan.
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kundinformation
Hej kund!
Vill du beställa eller veta mer om våra tjänster?
Då är du mer än välkommen att höra av dig till Fiberlinjen 0775-17 17 15
för personlig service eller att besöka oss på comhem.se/fiber.

Com Hem i sociala medier
På mikrobloggen Twitter besvarar vi frågor om våra produkter och tjänster och
hjälper till med olika kundserviceärenden, twitter.com/comhemab.
På vår Facebook-sida berättar vi om nyheter och visar våra senaste reklamfilmer.
Även här kan du ställa frågor om våra produkter och tjänster eller om du har något
annat du vill fråga Com Hem om, facebook.com/comhemab.
På både Twitter och Facebook finns vi på plats för att svara på vardagar mellan
8 – 20 och på helger mellan 9 – 17.
De senaste filmerna med Judit och Judit hittar du på vår Youtube-kanal, youtube.com/
comhemab. Du kan också läsa om nyheter, tävlingar och våra tjänster på Com Hembloggen, comhembloggen.se.

Reservation – Angivna priser i broschyren är pris per månad inklusive moms och gäller från och med 30 januari 2013.
Start- och fraktavgift tillkommer. En startavgift på 99:- till 249:- tillkommer på fast bredband och 249:- på Mobilt Bredband.
Frakt 99:- tillkommer på utrustning. En krypteringsavgift på 59:-/månad ingår i våra Digital-tv-abonnemang. 3 kalendermånaders uppsägning på alla abonnemang. Vi förbehåller oss rätten att förändra programutbud och priser, samt reserverar oss för
eventuella tryckfel. De angivna kanalerna i Digital-tv-abonnemangen är de som för närvarande ingår i utbudet. Det kan komma
att variera med anledning av att kanaler tillkommer eller utgår, likväl som programinnehåll och inriktning kan förändras med
tiden. Samtliga Tillvalstjänster kan endast nyttjas om du har ett grundabonnemang inom samma produktområde. Väljer du
att betala med autogiro eller e-faktura slipper du 45:- i tillägg per pappersfaktura. Förutsättningen för att du ska kunna nyttja
Digital-tv, Bredband och Telefoni från Com Hem är att du bor i ett Com Hem-hus. För Bredband, Telefoni och HDTV gäller
även att du bor i en fastighet där tjänsten finns tillgänglig. Gå in på comhem.se/fiber för att se om du bor i ett Com Hem-hus,
och vilka tjänster du har tillgång till. Där hittar du även våra gällande Avtalsvillkor samt våra fullständiga prislistor.
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