
VÄLKOMMEN HEM



DIN TJÄNSTELEVERANTÖR

Vi ser fiber som det självklara alternativet och det bästa sättet för att 
möjliggöra snabba och driftsäkra bredbands- och tv-tjänster. 

Dessvärre har vi på Ownit drabbats utav en försening vilket 
resulterar att vi behöver flytta på driftsättningen. Förseningen beror 
på att fibern som beställts till Bostadsrättsföreningen fick förlängd 
leveranstid, detta då kommunikation från Ownit till Skanova har 
varit bristfällig.

Vi rekommenderar dig som medlem att kontakta din nuvarande 
operatör för att ändra uppsägningsdatumet till 2019-12-10.

Nytt driftsättningsdatum: 2019-12-10
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DET HÄR INGÅR HOS DIG 

Bredband 700-1000 Mbit/s 
En hastighet perfekt för dig som använder streamingtjänster som Netflix, spelar 
onlinespel, är mellan 2 och 5 användare av internet samtidigt eller har annan 
tyngre utgående trafik via e-post och/eller onlinespel.

Ownit TV BAS
Med detta grundpaket får du en bra blandning av de mest populära tv-kanalerna. 
Det är enkelt och innehåller något för alla.Du kommer även få tillgång till vår 
streamingtjänst. Information om hur aktiverar streamen skickas i ett mail till dig 
vid driftsättningen.

Telefoni
Denna tjänst behöver du själv aktivera. Det gör du genom att välja Telefoni när du 
kopplat in ditt bredband i uttaget. Självklart kan du kontakta vår kundservice i 
efterhand och beställa senare om du vill det. 

Hårdvara
TECHNICOLOR 
TG799VAC XTREAM
Vår router som ger dig 
tillgång till alla våra tjänster. 

HD-BOX
En kompakt och smidig 
lösning som ger dig 
tillgång till Ownit tv.



TELEFONI

OWNIT TV

TV som du vill ha det, på dina villkor
Utöver ditt Bas-paket kan du utöka och anpassa ditt TV-utbud helt efter dina egna behov. 
Vi har inte bara två andra grundpaket som du kan utgå ifrån utan även en hel massa 
roliga och spännande tillvalspaket som ger dig möjligheter att utöka ditt TV-utbud precis 
som du vill, när du vill.

OWNIT BAS 0 KR/MÅN (ingår)
Enkelt | De populäraste kanalerna | Något för alla

16 TV-kanaler | 16 HD-kanaler* | 1 play-kanal

OWNIT FLEX 129 KR/MÅN
Hela Bas-utbudet. | Välj till dina egna 8 favoriter. 
Byt ut dina favoriter varje månad som du vill. |  16 TV-kanaler | 16 HD-kanaler*
Upp till 6 tillhörande play-kanaler.

OWNIT STOR 229 KR/MÅN
Störst - Hela utbudet | Bäst - för TV-älskaren | Vackrast - Flest HD kanaler

24 TV-kanaler | 30 HD-kanaler* | 13 play-kanaler

*Aktuellt kanalutbud hittar du alltid på ownit.se/tv

BREDBAND

TV



BREDBAND

TV

TELEFONI

TILLVALSPAKET TV

*Aktuellt kanalutbud hittar du alltid på ownit.se/tv

C MORE STANDARD 
149 KR/MÅN
4 tv-kanaler  |  4 HD-kanaler 
Bindningstid 0 månader

VIASAT FILM 
219 KR/MÅN
2 tv-kanaler  |  3 HD-kanaler 
Bindningstid 12 månader

C MORE PREMIUM 
479 KR/MÅN
10 tv-kanaler  |  9 HD-kanaler 
Bindningstid 0 månader

VIASAT FILM & SPORT 
469 KR/MÅN
2 tv-kanaler  |  8 HD-kanaler 
Bindningstid 12 månader

C MORE SPORT 
429 KR/MÅN
5 tv-kanaler  |  5 HD-kanaler 
Bindningstid 0 månader

VIASAT SPORT HD 
399 KR/MÅN
0 tv-kanaler  |  5 HD-kanaler 
Bindningstid 12 månader



BREDBAND

TV

TELEFONI

Ring mer för mindre

Det finns många goda skäl att ringa med Ownit. Med vår bredbandstelefoni kan du spara upp till tusen 
kronor per år genom att slippa höga fasta abonnemangskostnader. 

Har du ett tidigare telefonnummer som du vill fortsätta använda? Då behöver du bara beställa portering 
från oss. För det betalar du endast en engångskostnad på 199 kr.

49:-

0:14/min

1:69/min

0:69/samtal

35:-

0:-

199:-

0:-

0:-

0:-

Månadsavgift

Till fasta telefoner inom Sverige

Till mobiltelefoner inom Sverige 

Öppningsavgift

Fakturaavgift pappersfaktura

Fakturaavgift autogiro/e-faktura

Portering av befintligt telefonnummer 

Röstbrevlåda

Nummerpresentation

Hemligt nummer

*Detta är våra ordinarie priser. Avvikelser i din förening kan förekomma.

VAD KOSTAR TELEFONI FRÅN OWNIT?

TELEFONI



INKOPPLING AV HÅRDVARA

Såhär fungerar uppkopplingen i din lägenhet
Här beskriver vi hur du enkelt kommer igång med din nya utrustning. Notera att det kan se 
lite olika ut beroende på förhållandena, men i regel bör det se ut ungefär så här.

1.1 INKOPPLING AV ROUTERN

Först och främst behöver du lokalisera ditt inkommande nätverksuttag. Koppla 
därefter in den röda medföljande nätverkskabeln mellan det uttaget och routerns 
röda WAN-uttag.



INKOPPLING AV HÅRDVARA

1.2 INKOPPLING AV ROUTERN

Nu är det dags att koppla in strömtillförseln. Detta görs genom att koppla in med-
följande strömadapter till det runda “Power”-uttaget i routern in i ett eluttag på väg-
gen. Se även till att “On/Off” står på “On”. Ett par statussymboler bör nu lysa upp. Ni 
kan finna en mer utförlig förklaring för vardera symbol i slutet av inkopplingsguiden.



INKOPPLING AV HÅRDVARA

1.3 INKOPPLING AV DATOR

För att komma igång med de enheter som ska kopplas med kabel direkt till routern 
kopplas detta enkelt in i LAN1 eller LAN2. Dessa uttag är konfigurerade för vanlig 
bredbandstrafik, medan LAN3 och LAN4 är förinställda för TV-leverans. Detta kan 
förstås korrigeras, om så önskas!



INKOPPLING AV HÅRDVARA

2.1 INKOPPLING AV TV-BOX

Vid inkoppling av TV-boxen behöver den först och främst kopplas



INKOPPLING AV HÅRDVARA

Digital-TV
001

2.1 INKOPPLING AV TV-BOX

Vid inkoppling av TV-boxen behöver den först och främst kopplas direkt mot routern 
användandes en nätverkskabel. Förslagsvis kan ni använda en av de medföljande 
kablarna, men om den är för kort går det precis lika bra att använda en egeninköpt 
sådan.

Koppla sedan in medföjande strömadapter mellan TV-boxens runda strömuttag och 
ett strömuttag. Se även till att Power-knappen står på “On”.

HDMI OPTICAL 12V DC POWER

ON

OFF



INKOPPLING AV HÅRDVARA

HDMI OPTICAL 12V DC POWER

ON

OFF

2.2 INKOPPLING AV TV-BOX

Sista steget i inkopplingen är att få bild till TV-skärmen. Förslagsvis kan ni använda 
er av medföljande HDMI-sladd mellan TV-boxen och TV:n, men om det inte finns 
ett sådant uttag i er TV går det även alldeles utmärkt att använda en SCART-kabel. 
Detta medföljer dock ej,

Dioden på TV-boxens ovansida bör nu lysa rött. Tryck då på Power-knappen på 
medföljande fjärrkontroll så kommer lampan i stället lysa grönt. Förutsatt att ni har rätt 
inställd källa/source på TV-skärmen bör ni nu få bild. Följ stegen som kommer upp där 
för att para ihop fjärrkontrollen med TV-boxen, så kommer tjänsten fungera på nolltid!



MINA SIDOR

Logga in och få stenkoll på alla dina tjänster från oss på Ownit, på Mina sidor får du en 
bra överblick och du bestämmer själv om och hur, du vill förändra dina tjänster. 

Här kan du kan lägga till, ändra och även felsöka dina tjänster. Allt genom några enkla 
knapptryckningar. Du kan hålla koll på dina fakturor, vilka som är betalda/obetalda. 
Göra kanalförändringar i ditt tv-utbud, se inställningarna för din router och mycket mer. 

Undrar du över något? Då är det bara att öppna chatten 
med vår kundservice direkt i samma fönster. 

Här är det du som bestämmer



SVERIGES NÖJDASTE BREDBANDSKUNDER 
– för femte året i rad

Vi arbetar ständigt på att hålla dig som kund i centrum för vår uppmärksamhet. Och en stor del av 
det är att alltid kunna erbjuda så flexibla och enkla lösningar som möjligt. Därför har vi tagit bort 

alla onödiga knappval, vidarekopplingar och presenterar våra kötider i realtid på ownit.se



Vardagar 08:00 - 22:00 | Helgdagar 10:00 - 19:00

Maila               support@ownit.se

Ring    08-525 07 300

Chatta    www.ownit.se

HAR DU FRÅGOR?
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