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Svart i rutan? Glöm inte att förbereda dina tv-apparater. 

- Nytt TV-utbud börjar gälla från januari 2017! 
 
 
Svenska Stadsnät Transit gjorde om sitt TV-utbud i november 2016 och lanserade tre nya 
kanalpaketeringar; TV Start, TV Lagom och TV Stor. Under perioden november och december kan du 
se kanalpaket TV Stor med ca 46 kanaler utan krav på programkort. 
 

Kryptering införs 

I januari 2017 kommer de nya kanalpaketen TV Lagom och TV Stor att krypteras. Det innebär att man 

behöver programkort för att kunna se dessa kanalpaket. Programkortet krypterar av kanalpaketet och 

gör så att man kan se kanalerna på sin TV. Vill man se kanalerna i fler tv-apparater behöver man ett 

programkort till varje apparat (s.k. Tvillingkort). Till kanalpaket TV Start (SVT1, SVT2, 

Barnkanalen/SVT24, Kunskapskanalen och TV4) behövs ej programkort då dessa kanaler sänds 

okrypterat. 

 

Digitalbox eller inbyggd box i TVn behövs 

För att kunna se de digitala kanalerna på TVn behöver man ha en digitalbox eller en inbyggd box i 

TVn (DVB-C). I de fall man köper TV Lagom eller Stor (samt Tillval) behövs programkort som sätts i 

digitalboxen eller CA-modulen. De flesta moderna tv-apparater idag har inbyggd digitalbox för DVB-C. 

DVB-C betyder att TVn klarar digitala kanaler för kabel-tv nät, vilket vi sänder våra kanaler genom. Om 

man inte har en TV med inbyggd digitalbox kan man använda en extern digitalbox, som man kopplar 

till TVn istället. 

 
Kom ihåg 

 Januari 2017 krypteras kanalpaketen TV Lagom och TV Stor. Om du inte har förberett dig 

med programkort och/eller digitalbox alt. modul till TV med inbyggd digitalbox, så kan du få 

svart i rutan! 

 Kanalpaket TV Start sänds okrypterat vilket innebär att man inte behöver programkort för att 

kunna se kanalerna i sin TV. Dock behövs utrustning som ex. inbyggd box (DVB-C) i TVn alt. 

digitalbox. 

 Alla beställningar av programkort, boxar eller moduler görs av respektive hushåll på vår 

hemsida www.transitbredband.se/bestall.html. Utrustningen skickas hem till närmaste 

postutlämningsställe för uthämtning. 

 Läs mer i den specifika informationen som gått ut till din förening gällande kanalpaket och 

villkor med mera. 

 Har du inte förberett dina tv-apparater? Då är det hög tid att du gör det nu! 

 

Men innan kryptering genomförs i vårt nät januari 2017 vill vi önska alla våra kunder en skön stund 
framför TVn och en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 
 
 
Hälsar Vännerna på Svenska Stadsnät Transit 


