
Våra tv-paket ger dig tv  
med extra allt, överallt
I alla våra tv-paket ingår Bredbandsbolaget Stream. Det 
innebär att du kan streama ditt tv-innehåll var du vill, när  
du vill, på såväl dator, surfplatta och mobil, överallt i Sverige. 
Dessutom kan du streama på mer än en enhet samtidigt,  
så fler i familjen kan ta del av tv-innehållet på samma gång.
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Tv för alla smaker
I vårt utbud med 119 kanaler, HD-kanaler och playtjänster finns något för alla. 

Med tv-paketet T-1 Bas får du de populäraste kanalerna. T-2 Flex är det smarta 
paketet för dig som vill välja och byta kanaler. T-3 Stor är vårt största kanal-  
och playpaket där alla i familjen kan hitta sina favoritkanaler. 

När du beställer tv från oss får du tillgång till dina kanaler både via tv-box 
och Stream. Som tv-kund kan du pausa program och se dem upp till en  
vecka tillbaka i tiden utan extra kostnad. I Filmbutiken finns ett helt bibliotek  
av underhållning och film att hyra för alla smaker. 

Beställ direkt på 0770–111 700 eller  
bredbandsbolaget.se/tv

Så får du  
tillgång till  
BBB Stream

På dessa  
enheter fungerar  
BBB Stream

1. Bli tv-kund

Mobil & läsplatta Dator Apple TV (gen 4 eller senare) Chromecast

2. Aktivera på bredbandsbolaget.se/stream 4. Ta del av ditt tv-utbud 3. Ladda ner appen

Mobil Surfplatta          Dator Apple TV (ver 4) AirPlay Chromecast Samsung Smart TV

Så här kan du se på din tv

Mobil Surfplatta          Dator Apple TV (ver 4) AirPlay Chromecast Samsung Smart 

Så här kan du se på din tv

Mobil Surfplatta          Dator Apple TV (ver 4) AirPlay Chromecast Samsung Smart TV

Så här kan du se på din tv

Mobil Surfplatta          Dator Apple TV (ver 4) AirPlay Chromecast Samsung Smart TV

Så här kan du se på din tv

Mobil Surfplatta          Dator Apple TV (ver 4) AirPlay Chromecast Samsung Smart 

Så här kan du se på din tv

Kristallklar bild och smarta 
funktioner som Filmbutik och 
Playtjänster gör din tv-upplevelse 
ännu bättre. Dessutom kan du 
streama ditt tv-innehåll var du vill, 
när du vill, på alla dina enheter, 
överallt i Sverige.

Tv med allt det vanliga men 
ändå så mycket mer

Ladda ner från App Store eller  
Google Play. Du kan även titta direkt  
via stream.bredbandsbolaget.se

BBB Stream


