Com Hem gör TV-nätet mer modernt
Den 10 september 2019 stänger Com Hem det gamla analoga tv-nätet och går helt över till digitala tv-sändningar.
För dig som hyresgäst kommer det innebära bättre bild och ljud samt att du får tillgång till Com Hem Play.
Nu kan du ta med dina favoritprogram hemifrån till sommarstugan eller husvagnen.
Grundutbudet kommer fortfarande att ingå i hyran men det kommer att bli en förändring i vilka kanaler som ingår i grundutbudet.
Dessa kanaler ingår fortsättningsvis:

Dessa kanaler försvinner:

Vad behöver jag göra?
•

De flesta nya tv-apparater som är inköpta efter år 2008 kan visa digital-TV. Det kan till och med vara så att du redan tittar på de digitala
sändningarna. Följ de fyra tipsen på nästa sida.

•

Om du har en så kallad tjock-tv behöver du byta din tv för att kunna fortsätta se Com Hems sändningar.

•

Om du har en annan tv som inte klarar av digitala sändningar behöver du antingen byta ut din tv eller komplettera den med en
digitalbox. Digitalboxen kopplar du enkelt till din tv och du kan beställa den här https://www.comhem.se/tv/bestall-box för 399 kr.
(Engångskostnad, inget abonnemang)

Fyra tips för att titta digitalt

Sök på kanalplats 777.
Om du har bild på 777 så
ser du redan digitala Tvkanaler.
Fortsätt att titta som
vanligt!

Om du inte ser något på
kanalplats 777, kan du
behöva byta källa på din tv,
från analog till digital.
Knappen du ska använda ser
ut som något av
alternativen ovan. Det kan
skilja sig mellan modellerna.

Kan du inte se några
kanaler alls?
Gör en kanalsökning.

Får du ingen bild på
kanalplats 777 trots att din tv
är från 2008 eller senare?
Du behöver komplettera med
en digitalbox eller byta din tv.

All information om digitaliseringen finns på www.platen.se under För dig som bor hos oss - TV - Bredband - Telefoni.

