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االنترنت ذات الحزمة العريضةبخصوص التلفزيون و المستأجرينلجميع   

 Telia - Triple Playعبر  والتلفزيون االنترنت ذات الحزمة العريضة

االنترنت ذات لخدمات  Teliaمع  المستأجرينللغاية لجميع اتفاقية مواتية  AB Gislavedshusوقعت 

 الرقمي.  والتلفزيون  الحزمة العريضة

 على:  وتحتوي Telia Triple Playاالتفاقية تسمى 

 ميجابت/ثانية.  100/100 االنترنت ذات الحزمة العريضة -

 الهاتف عبر بروتوكول االنترنت )الهاتف الثابت(.  -

        باس.باقة تلفزيون  -

 ؟ كمستأجر بالنسبة لي  Telia Triple Playماذا تعني 

على   وتنطبق باإليجارتضمينها    وسيتمالعريض بالكامل  والنطاقمع مجموعة التلفزيون   Teliaتتعامل 

 شققنا.جميع 

عبر االنترنت   والهاتفميجابت /ثانية   100/100 االنترنت ذات الحزمة العريضةالخدمات الجديدة هذه 

تم    شهر(كرونة سويدية / 439العادي  )السعركرونة سويدية /شهر  160زيادة في االيجار مقداره تتطلب 

 المستأجرين. التفاوض على الزيادة مع جمعية 

بأسعار   العريضة والحزمةالرقمي بدال من تلفزيون الكابل  التلفزيونيوفر التغيير جودة متزايدة في شكل 

 للغاية.معقولة 

 . Teliaتدفع مقابلها مباشرة الى   والتيبنفسك   Teliaيمكنك طلب خدمات إضافية من 

 شقتي؟ يجب عمله في ما الذي 

. سيتم العمل خالل  Telia Triple Playالعمل الفني التقني مع االنتقال الى  سيبدأ 2021في حزيران 

 . 2021صيف و خريف عام 

الرقمي  والتلفزيون الحزمة العريضةالوصول إلى ق لتمكين في العديد من شققنا سنبني شبكة واسعة النطا

 في الشقة. الذي سوف يقوم بالعمل  Teliaسيتم االتصال بك من قبل فني تقني من  االنترنت.عبر  والهاتف

   التنفيذ؟متى تدخل االتفاقية حيز 

تشغيلها أخيرا في األول من كانون  مبدئيا سيتم اطالق الخدمات الجديدة في األول من تشرين األول و سيتم 

 . 2021األول 



 
 لفعله؟ما الذي انا بحاجة 

)راوتر( وصندوق التلفزيون   الحزمة العريضةلكي تعمل الخدمات الجديدة يجب عليك طلب جهاز توجيه 

 Teliaشركة زودك . ستكمستأجرمجانية لك  وهيالمنتجات مضمنة في االتفاقية  وهذه.  Teliaمن 

 التجهيزات.طلب  وكيفية بمعلومات حول وقت 

 الكابل؟ماذا يحدث لشبكة تلفزيون 

 . 1/12/2021سيتم اغالق شبكة تلفزيون الكابل و ستتوقف عن العمل اعتبارا من 

 الحالية؟ ث التفاقياتك ماذا يحد

عبر بروتوكول االنترنت   والهاتفاالنترنت ذات الحزمة العريضة االتفاقيات الحالية الخاصة بالتلفزيون و

رف او الشركة المتعاقد معها من الجيد ان تتواصل مع الط 1/12/2021ستنتهي تلقائيا في موعد أقصاه 

 كذلك.تظل فس Teliaبالتغيير اذا كان لديك اتفاق بشان حزم إضافية مع  وتخبرهابنفسك  

 الفعلي؟ماذا سوف يحدث حتى االطالق 

الى تغيير بعض التجهيزات  Telia وتحتاجسنقوم ببناء شبكة واسعة النطاق في العديد من الشقق 

اثناء عملية إعادة البناء قد يحدث هناك اضطرابات على شكل انقطاعات قصيرة في الشبكة  والتوصيالت.

في  تأتيان تكون متسامحا مع ذلك. مزيد من المعلومات سوف  نأملالعريضة  والحزمةلكل من التلفزيون  

 المستقبل. 

 Teliaمزيد من المعلومات من 

 به. التصال ل Gislavedshus لمستأجريسيكون هناك رقم هاتف خاص للدعم حيث يمكن فقط 

 .. ستتمكن من حجز مساعدة مجانية في التركيب  Telia بحجز التجهيزات عبر  فيما يتعلق

مزيد من المعلومات متاحة  0371-56 67 00بنا هاتف ان لديك أي أسئلة فنحن نرحب بك لالتصال  ك إذا

 www.gislavedshus.se.على موقعنا على االنترنت  

 

 مع اطيب التحيات  

AB Gislavedshus 
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