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Vad är Telia Play ?

En tjänst som ingår i samfällighetens
utbud från Telia

En ”Digital TV” där man kan titta på 
samtliga kanaler som ingår i
föreningens Telia TV utbud
(Lagompaketet)

Man kan titta på vårt TV utbud via Telia Play på:

- En dator I webbläsaren (Google Chrome & Internet Explorer)

- Mobiltelefon eller surfplatta (Android, iPhone, iPad, Windows Phone)

- TV (TV:n måste ha en ledig HDMI ingång) 
via Google Chromecast eller Apple TV



Google Chromecast

För att kunna titta på Telia Play på sin TV via Google 
Chromecast så behöver TV:n ha en ledig HDMI ingång
och sedan behöver man köpa en Google Chromecast.

Google Chromecast enheten kopplas in i HDMI ingången
på TV:n och sedan ett ledigt eluttag. Chromecast 
behöver sedan komma åt internet via ett trådlöst
nätverk (som samtliga medlemmar har via sin Telia 
router).

Din mobiltelefon (iPhone, Android, Windows phone) 
eller Surfplattta (iPad eller Android) används sedan som
“fjärrkontroll” för att styra Chromecast som blir som din 
Digitala TV box med Telia Play appen och kan ersätta din 
vanliga Telia TV box om du så önskar

Google Chromecast kan köpas antingen online via 
Google Store eller på flera av de stora kedjorna såsom
Elgiganten, Kjell & Company mfl. 

En Chromecast kostar från ca 390 kr

För mer information se nedan:
https://store.google.com/se/product/chromecast

https://store.google.com/se/product/chromecast


Apple TV

För att kunna titta på Telia Play på sin TV via 
Apple TV så behöver TV:n ha en ledig HDMI 
ingång och sedan behöver man köpa en Apple TV 
enhet.

Apple TV finns i två olika modeller:
Apple TV 4K
Apple TV HD

Apple TV kan köpas antingen online via Apple TV 
store eller på flera av de stora kedjorna såsom
Elgiganten, Kjell & Company mfl. 

En Apple TV HD kostar ca 1.700 kr

För mer information se nedan:
https://www.apple.com/se/tv/

https://www.apple.com/se/tv/


Frågor & Svar

OM TJÄNSTEN
Med Telia Play, och Telia Play appen, ser du på tv och film var, när och hur du vill: via dator, mobil och surfplatta. Telia Play fungerar inom hela EU. Gå in på telia.se/play för att läsa mer om tjänsten 
och bli kund. I Telia Play hittar du bland annat följande funktioner

FILMBUTIKEN
Du har tillgång till Filmbutiken med ett stort utbud av film för alla smaker och intressen inom kategorier som action, barn, drama etc. Topplistan ger dig en snabb överblick över vilka filmer som hyrs 
mest just nu och Nytt i butiken visar de senaste filmtitlarna.

PLAYTJÄNSTER
Under Play hittar du dina kanaler med program, serier och filmer som finns tillgängliga även efter tv-sändningen. Titta, pausa och spola när och hur ofta du vill. 

ATT ANVÄNDA TELIA PLAY PÅ FLERA ENHETER
Du har möjlighet att använda Telia Play på upp till fem enheter och vara aktiv på två enheter åt gången. För mer information och support om tjänsten Telia Play surfa in på 
https://telia.se/playsupport. Om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord har du möjlighet att ändra dessa genom att gå till http://teliaplay.se.

WEBBLÄSARSTÖD FÖR TELIA PLAY
Telia Play kan du använda med dessa webbläsare: Google Chrome (från version 75) Internet Explorer (från version 11) Microsoft Edge (från version 42)

VILKA ENHETER KAN JAG ANVÄNDA FÖR ATT TITTA PÅ TELIA PLAY?
Du kan se på Telia Play i datorn (PC/Mac), i mobilen och i surfplattan med iOS, Android och Windows Phone.

På din dator hittar du Telia Play på teliaplay.se. Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge eller Internet Explorer.
För att använda tjänsten i Google Chrome behöver du ladda ner en extension och webbspelare enligt anvisningarna i Telia Play.
Tänk på att Telia Play inte fungerar på Safari för tillfälllet.

För att se på Telia Play i mobilen eller surfplattan så behöver du installera vår app, välj mellan iOS, Android eller Windows Phone

Vill du se Telia Play på din TV så kan du ladda ner vår app i App Store på Apple TV (gen 4 och 4K), och vi har stöd för Airplay och Chromecast.
Med Chromecast så används din smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll.

TELIA PLAY UTOMLANDS
Ta med Telia Play när du reser - fungerar i hela EU. Streamingkvalitén beror på bredbandet/nätet du använder. När du använder Telia Play utomlands kan kvalitén skilja sig från den du har hemma.

https://telia.se/playsupport
http://teliaplay.se/

