
Information till Samf Visingelund 

1. Fakta 

- Nya kanalpaket från 1 november 

- Kryptering införs januari 2017 – programkort behövs 

- Programkort behöver digitalbox eller modul 

- Varje tv-apparat behöver programkort med box eller modul 

Från 1 november 2016 lanseras tre nya kanalpaket, TV Start, Lagom och Stor. Efter årsskiftet införs 

kryptering av utbudet på TV Lagom och TV Stor vilket medför att man måste ha programkort till en 

digitalbox eller modul ansluten till sin tv för att kunna se sitt utbud. Under perioden november och 

december 2016 kan man se kanalpaket TV Stor utan programkort. 

Kanalerna SVT1, SVT2, TV4, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen (TV Start) kan alltid ses utan 

programkort, men behöver digital mottagare till TVn för att se kanalerna. 

De analoga kanalerna försvinner successivt till förmån för de digitala. 

2. Kanalpaket TV Lagom 

 

 

 

 

 

Föreningen köper kanalpaket TV Lagom kollektivt till alla hushåll inom föreningen. Det innebär att 

utbudet fungerar på en tv-apparat, vilket täcks av det kollektiva TV Lagom-paketet. Vid beställning 

utöver det kollektiva kanalpaketet TV Lagom tillkommer kostnader beroende på val av kanalpaket, 

tvillingabonnemang eller tillvalskanaler. 

Prisexempel; Programkort nr 2 till en andra tv-apparat kostar 89 kr/mån (tvillingabonnemang till TV 

Lagom eller Stor). Uppgradering från kanalpaket TV Lagom till kanalpaket Stor kostar 339 kr/mån 

(med avdrag för den kollektiva lösningen i föreningen). C More Sport, Film & Serier kostar 479 kr/mån, 

Viasat Golf 129 kr/mån, Viasat Sport 399 kr/mån osv. Eventuella tvillingavgifter tillkommer beroende 

på val av kanal/tillvalspaket och antalet tv-apparater du har ditt tv-utbud på. Se hemsida för specifika 

prisuppgifter. 

3. Ta reda på vad du behöver innan du ev. beställer utrustning! 

Läs först i manualen för din TV. 

- Har din TV inbyggd digitalbox för DVB-C?  

- Då har den en kortplats på baksidan kallad CI, Common Interface. 

- Om ja, klarar den CI+? 

- Beställ lämplig modul på Transits hemsida. Klarar din TV CI+ så beställer du en sådan modul. 

 

 

 

 

 

 

 

CI+ modul CA-modul 
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Om din TV inte har inbyggd box för DVB-C, beställ en extern digitalbox!  

För att kunna se HD-kanalerna i kanalpaketet ska din TV vara HD-ready samt ha HDMI-ingång. 

Kontrollera detta i din manual för TVn.  

 

 

 

 

Observera att du behöver programkort och modul alt. digitalbox till varje tv-apparat du vill ha 

kanalpaket TV Lagom eller Stor på! Har du redan utrustning som ovan kan du fortsätta använda dem, 

men du behöver programkort. Kanalpaket TV Start kräver inget programkort (men digital mottagare 

krävs). 

 

4. Så här beställer du programkort eller utrustning 

Du beställer själv den utrustning/programkort du behöver på Transits hemsida. OBS! Ingenting skickas 

ut per automatik utan en beställning från dig. 

Observera att du bör lägga din beställning snarast innan årsskiftet, så du har det du behöver innan 

krypteringen startar i januari 2017. Normal leveranstid på din beställning är ca 2 – 4 arbetsdagar. 

- Gå in på www.transitbredband.se/bestall.html 

- Behöver du fler boxar eller moduler lägger du det på samma beställning.  

- Har du redan box behöver du bara beställa programkort. Välj ”har redan utrustning”. 

- Efter genomförd beställning får du utrustning/programkort hemskickat till närmaste 

postutlämningsställe.  

- Fyll i kampanjkod/fritext: Visingelund i din beställning. 

 

Fyll i/markera att du redan är kund på TV Lagom. Priset på hemsidan speglar ordinarie pris för TV 

Lagom och är inte det pris föreningen betalar. Det blir rätt pris mot föreningen. 

 
  

Standard digitalbox 
Dilog DC-235HD 

HDMI-kabel 
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Vill du ha fler programkort till fler tv-apparater beställer du tvillingabonnemang/tvillingkort (en tv-
apparat/programkort täcks av det kollektiva abonnemanget). Vid köp av ett andra programkort (s.k. 
tvillingkort) kostar det 89 kr/mån.  
 

 

 

Fyll i vad du vill beställa eller om du redan har utrustning. Har du redan utrustning fyller du bara i ID-

nummer för boxen, så skickas programkort till dig. Observera att ID på boxen oftast benämns som 

CAS ID, STB ID, Chip ID alt. Box ID (EJ serienummer!). 
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Observera att du ska fylla i Kampanjkod/Fritext med ”Visingelund” för att få tillgång till ett 

programkort inom ramen för det kollektiva avtalet!  

 

 

  

Visingelund 
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5. Så här installerar du programkortet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Följ installationsmanualen för digitalboxen eller CA-modulen som du har eller som du köper. Där ser 
du hur du sätter i ditt programkort. Se också till att du monterar programkortet i digitalboxen eller CA-
modulen på rätt sätt, så den fungerar som den ska. Programkortet sätts i platsen för kort och då kodas 
kanalerna av och du kan se dem som vanligt. Se i tv eller digitalboxens manual hur kortet ska sättas i. 
 

6. Priser Samf Visingelund 

Kanalpaket TV Lagom ingår i föreningens kollektiva lösning. En tv-apparat täcks av den 
kollektiva lösningen. 

Programkort  1 st ingår till huvudabonnemanget. 
Extra Programkort Beställs som tvillingabonnemang/tvillingkort för 89 kr/månad. 
 
Kanalpaket Stor 339 kr/mån (avdrag görs för kollektiv lösning) vid egen uppgradering.  
 
Tvillingkort  89 kr/mån för tvillingabonnemang på TV Lagom/Stor tillkommer 

beroende på val av utbud utöver kollektiv lösning (1 st programkort ingår 
totalt i det kollektiva avtalet. Ett tvillingkort till andra tv-apparaten kostar 
alltså 89 kr/mån. Ev tvillingkort nr 3 kostar också 89 kr/mån). Andra 
avgifter kan tillkomma vid beställning av specifika tillvalskanaler. Se 
hemsida för aktuella priser. 

 
Digitalbox DC235HD 595 kr/st. 
CA/CI+ Modul  595 kr/st. 
 
OBS! Du kan köpa max fyra boxar/moduler totalt. Specifika avgifter kan tillkomma beroende på val av 
kombinationer och paket. Se hemsida för aktuella priser och villkor. Vi friskriver oss från eventuella 
tryckfel och felskrivningar. 
 

7. Support 

Behöver du hjälp med ditt tv-utbud eller har du problem att få igång det, kika främst på vår hemsida 
www.transitbredband.se för mer information. Om du gjort det men ändå upplever problem kan du 
kontakta vår support på 08-446 49 70 (Öppet vardagar 8-22 och helger 10-20) för mer hjälp.  

Ex: Programkort i CA-modul. Ex: Programkort i extern digitalbox. 

Ex: Inbyggd box i TVn.        

CA-modul och programkort 

monterat i TVn. Andra tv-

apparater kan ha sin plats  (CI, 

Common Interface) placerad 

på annat ställe. 


