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Intresserad av fler TV-kanaler? 
 
Nu finns äntligen möjligheten att ta emot fler TV-kanaler.  
Vi har nämligen startat mottagning av marksänd digital-TV.  
 
Via ditt TV-uttag kan du nu med en speciell box, en digital-
TV-box, och ett programkort få in ett stort antal kanaler med 
perfekt bild och ljud, allt efter tycke och smak. Boxen 
tillsammans med programkortet går att hyra eller köpa hos en TV-radio-handlare. 
 

Kanalutbud marksänd digital-TV 
Det finns idag fler än 20 kanaler i det marksända digitala-TV-nätet. 
Kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4 är gratis 
och kan ses utan programkort.
  
En mängd andra kanaler går att köpa till, se www.boxer.se för mer information
 
  

 
 
 
 
 
Digital-TV-boxen 

 För att kunna se de nya kanalerna måste man ha en 
digital-TV-box som kan hantera den nya signalen i ditt 
TV-uttag. Boxen kan man köpa av en TV-radiohandlare. 
Det finns olika tillverkare och modeller av digital-boxar 

för marksänd digital-TV. 
 
 
 
 
Priser 
Prisuppgifter finner du på Boxers hemsida http://www.boxer.se . Observera att det finns 
två olika former av hyresavtal där man i det ena fallet betalar en månadshyra och i det 
andra fallet betalar månadshyrorna på en gång i en klumpsumma. I det senare fallet blir 
den totala kostnaden lägre men med nackdelen att du måste betala allt på en gång. 
 

http://www.boxer.se/
www.boxer.se


HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936/1937 
Frågor & Svar 
 
Frågor om digital-box, fakturering och enklare frågor om programutbud: 

      Boxer tel. 020-21 10 00, fax 0980-751 87, www.boxer.se kundtjanst@boxer.se  
 
 

1. Hur får jag tag i boxen? 
Du kan även gå till närmsta TV-Radiohandlare och skaffa dig din box. 
 

2. Är det krångligt att använda boxen? 
Nej, den är gjord för att vara så enkel att använda som möjligt. Det ingår en fjärrkontroll 
som du använder för att byta kanal på boxen och att bläddra i menyer samt öka minska 
volymen på TV:n. Din gamla fjärrkontroll till TV:n använder du för att sätta på och 
stänga av TV:n samt för att höja och sänka volymen, ljus färg osv. på TV:n. 
 

3. Bli det bättre bild och ljud än det jag har nu? 
Ja, du kommer att märka att bilden och ljudet (stereo) är bättre än tidigare. Om du har en 
stereoanläggning som du vill koppla till TV:n finns möjlighet att koppla sladd direkt från 
boxen till stereon, antingen analogt eller digitalt.  
 

4. Kan jag samtidigt som jag spelar in en kanal med video, titta på en annan? 
Nej, det går tyvärr inte med nuvarande boxar. Boxarna kan endast skicka ut en kanal åt 
gången. Men det går bra att spela in en kanal från boxen och samtidigt se en kanal från 
det gemensamma utbudet som finns idag (sex analoga kanaler) eller tvärtom.  
 

5. Vad händer med de kanaler jag kan se idag utan digital-TV-box? 
De kommer att ligga kvar orört så länge vi kan. Det enda som har förändrats i och med 
mottagningen av digital-TV är att videokanalen måste ändras. 
 

6. Vilka företag ligger bakom marksänd digital-TV? 
Det är det statligt ägda företaget Teracom som ombesörjer utbyggnad och skötsel av det 
marksända digitala TV-nätet. Vidare är det Boxer som sköter uthyrning och försäljning 
av digital-boxar samt ansvarar för hantering av programkort och kanalutbud. 
 

7. Vad gör jag om jag vill ha fler kanaler än basutbudet? 
Kontakta Boxer så tar de hand om dina önskemål.  
 
 

http://www.boxer.se/
mailto:kundtjanst@boxer.se

	1. Hur får jag tag i boxen?
	2. Är det krångligt att använda boxen?
	3. Bli det bättre bild och ljud än det jag har n
	4. Kan jag samtidigt som jag spelar in en kanal m
	5. Vad händer med de kanaler jag kan se idag uta�
	6. Vilka företag ligger bakom marksänd digital-T
	7. Vad gör jag om jag vill ha fler kanaler än ba

