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VALKOMMEN TILL CANAL DIGITAL KABEL-TV OCH

DEN DIG ITALA TV.VARLDEN!

Vipå CanalDigital KabetTV har tecknat ett avtal med din bostadsrättsföreningför att Ieverera Digitat-tv
hem till dig från och med den 1 november 2016. Din bostadsrättsförening har försett din lägenhet med en

HD- box som öppnar upp för en tv-upplevelse med bättre tjud och bild. I det kollektiva utbudet ingår en box
med Kanalpaketet T-1 Bas.

Boxen titthör lägenheten och är inte personlig. När du kopplar in den får du automatiskttitlgångtitl
nedanstående kanaler och möjtigheten att teckna abonnemang på våra andra spännande utbud.
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Vill du titta på fler kanaler - vänligen se bifogad information.

Om du vilt utöka ditt kanatutbud kan du göra det snabbt och enkelt!

I bifogad broschyr ser du vilka tillvalspaket som finns att välja btand.

Bestäilningen gör du sedan via vår Kundservice eller via hemsidan.

. Tel: O77O- 11 55 11

. Webb:canaldigitalkabel.se

Kontakta oss om du vill ha mer information

Har du frågor gättande tv-utbudet? Vitl du utöka ditt digitata utbud, tv till f Iera tv-apparater elter vill du

göra en f elanmälan? Kontakta vår kundservice på telef on 0770-II55 11 elter via e-post:
kundserviceka be l@cana tdigita t.se.

Kundservice har öppet vardagar mellan kl. 08.00 - 21 00 och helger mellan kt. 09.00 - 18.00.

Välkommen till Canal Digital Kabel-TV!
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Kanalplan analogt utbud (HC 059)

SVTl Sveriees Televisions huvudkanal, med ett utbud som omfattar aLlt från
familjeundeihållning till debattprogram, barnprogram och kultur. Kanolplots 57.

SVT2 Sveriees Televisions andra kanal, med ett utbud som omfattar allt från
famitjeundeifiåLlning tilt debattprogram, barnprogram och kultur. Konolpiots 58.

TV4 Den breda svenska underhållningskanalen med popu[ära serier, filmer, sport, nyheter och
dokumentärer . Konalplots E6.

Barnkanalen 5VT:s egna, reklamfria barnkanal varvar klassiska favoriter med nya produktioner.
Kanalen fokuserar äveä på interaktivitet och barnens egen medverkan. Konolplots 59.

Kunskapskanalen SVTs kanal som sänder program inom ämnesområden som historia, natur,
vetenskåp, kultur, omvärld och språk. Kanolplots E5.

SVT 24 Temakanal för sport och nyheter. Samhältsprogram och fördjupningar varvas med en
mängd olika sporter. Konalplots 59.

TV 3 är kanaten som biuder på underhåltande program i form av film, serier, talkshows etc.
Kanolplats E70.

Kanal 5 är en av Sveriqes största TV-kanaler och Rör TV för moderna och aktiva människor, med
inriktning på underhålln"ing, serier, drama och film. Konolplots 5-19.

TV 5 är den nya breda underhåLlningskanalen. Kanalen är ett perfekt komplement tilt TV3 och ger
dig bl a sport, actionf itmer. humor oih realityserier. Konolpiois E11.

Sjuan Sjuan är en bred.kvinnlig kanal so.m bjuder på mängder qv färgstark underhållning i form av
rea lrtyse ne r, d ramaserre r. trlmer och spa n n lng. Konalplots 5I / .

Discovery Channel Unika produktioner om forskning, vetenskap, teknik, natur och historia.
Konolplott 513.

MTV Europas mest populära musikkanal med intervjuer, livespelningar, hitlistor och mycket mer
- dygnet runt! Konciplots 518.

TV I Svensk aktualitetskanal som blandar nyheter, inrikes- och utrikesmaqasin och
dokumentärer med f ilmer och underhållning. kompletteras med börsinfo f rån Bloomberg. DiTV
och nyheter från Deutsche Wetle. Sänder m-ellan 06:00-01:00. Konolplots 511.

Kanal 9 Svensk kanal med fokus på underhållnine och sport. Här sänds drama- och actionserier,
filmer och dokumentärer, program om bilar och te-knik såmt sport ivärldskLass. Konolplots 515.

TV Finland Finsk kanal med det bästa från Y.LE1, YLE2 och MTV3. Här visas nyheter, teater,
underhållning och sport samt barnprogram. SAnder mellan 05:00-01:00. Konolplots E9.

Kanal 11 är kanalen som med avslappnad attityd och glimten i ögat bjuder på färgsprakande och
lättsamma program. För den som älskar tv och underhållning. Konolplots 576.

TVl0 är Sveriges nya TV-kanal för sport och fakta. Den engagerande live-sporten och de mest
intressanta dok'umehtärerna hittar du på TV10. Konolptots912

TV12 Fokus på TV12 ligger på Livsstil och sport. där det bästa från TV4 Sports helger lyfts in på
hetqerna samtidigt som-livsstilsprogram inom bLand annat genren inredning och hätsa sätter sin
prääet på kanalen"under vardagdrnalAlla Ztatan lbrahimovits matcher i PSG sänds iTVl2
tiltsåmirans med ftera stormat=cher från itaLienska Serie A. Aven veckans match från Superettan
visas i TV12. I kanalen visas trav alta dagar. Konolplots 574.
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