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Hej boende i Hästskon, snart kan du se digital-tv från Boxer. Välkommen! 

 

Du bor i en förening som har tecknat TV-avtal med Boxer. TV-signalen kommer från och med den  

25 maj 2015 att finnas i ditt antennuttag. Allt du då behöver göra är att koppla in din box, stoppa i 

programkortet och börja titta på tv. Mer information kommer du att få närmare starten.  

  

Din förening har valt ett basutbud som heter Boxer Flex16. Det innebär att utöver de nio fria 

kanalerna får du själv välja ytterligare 16 kanaler som du vill titta på. En gång i månaden kan du 

dessutom kostnadsfritt byta dina kanaler. 

 

Välj dina 16 favoriter bland dessa: 

 

 

 

 

Fria kanaler: 

  

 

 

Du kommer att få tillgång till en smartbox med Boxer OnDemand. Boxen har har inbyggd WiFi och 

stöd för HD-TV (1080p) så du får knivskarp bild. 

 

Du får även möjlighet att teckna tillval och eller uppgradera basutbudet. Du får då en separat faktura 

direkt hem i brevlådan på dina tillval. På nästa sida får du mer information om våra uppgraderings -

och tillvalspriser för att maxa din TV-upplevelse.  

 

 

 

 

Till boende i Hästskon 

 



 

Erbjudanden till dig som bor i Hästskon 

 

Boxer Extrakort 

Med Boxer Extrakort får du fler programkort med samma utbud som du har på ditt baskort. Har du 

dessutom tecknat något av våra tilläggspaket ingår dessa utan extra kostnad på ditt extrakort. 

 

Skaffa Boxer Extrakort så ingår en smartbox utan extra kostnad vid 12 eller 24 månaders 

bindningstid. (Värde 495 kr).* 

 

 Ett extrakort  Boxer Hela Huset* 

Boxer Flex16 129 kr/mån 139 kr/mån 

Boxer Mix 129 kr/mån 139 kr/mån 

Boxer Max 129 kr/mån 139 kr/mån 

*Upp till tre extrakort. För det tredje kortet i Boxer Hela Huset tillkommer aktiveringsavgift om 395 kr. 

 

 

Boxer C More  

Teckna något av våra C more paket Boxer C More Max eller Boxer C More Sport med 12 månders 

bindingstid och få de tre första månaderna betalningsfria.* 

 

Boxer C More Max  

För dig som verkligen älskar TV. Allt det bästa från C Mores utbud hos Boxer med sport, film, nöje, 

serier och barnprogram. 

 

 

 

Boxer C More Sport  

Allt från de populäraste matcherna i Elitserien, Allsvenska och La Liga tillsammans med det bästa från 

hästsport, Wimbledon och ATP-tennis, Elitserien i speedway och extremsport. 

 

 

*Erbjudandet gäller from 2015.05.25 - 2015.08.31 

 



 

Boxer TV-Modul 

Boxer TV-Modul är vår enklaste form av hårdvara för att ta emot digital-TV och passar dig som vill få 

en snyggare TV-lösning utan extra fjärrkontroll, box och sladdar.  

 

Köp till en TV-Modul för endast 295 kronor (ord. pris 595 kr) 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare information kommer du att få närmare starten den 25 maj 2015.  

 

Varmt välkommen!  



Fler kanaler ger större frihet.
Här är de kanaler du kan välja mellan till ditt basutbud. Om du vill ha fler kanaler än de 16 som 
du får via ditt hus kan du välja att uppgradera till ett större kanalpaket. Dessutom kan du lägga 
till tillvalspaket för sport-, film- eller familjeutbud.

BOXER FLEX16
Välj dina 16 favoriter bland dessa:

Du kan även se: Går att se utan programkort:

Uppgradering till Boxer Mix.
För 40 kr/mån kan du uppgradera till Boxer Mix. Då får du en bred mix av de populäraste 
kanalerna, med något för alla i familjen. Dessutom får du tillgång till flera Titta-i-kapp-kanaler*.

BOXER MIX

Du kan även se: Går att se utan programkort:

  * Kräver en smart Inspelningsbar HD-box med On Demand. 

TV SOM DU VILL HA DET



Uppgradering till Boxer Max.
För 134 kr/mån kan du uppgradera till Boxer Max. Då får du Boxers största kanalpaket 
med massor av film, sport, serier och barnprogram. Du får dessutom tillgång till Playbibliotek**, 
Titta-i-kapp-kanaler* och Boxer C More Film. För mer information besök fastighet.boxer.se

BOXER MAX

Du kan även se: Går att se utan programkort:

* * * ***

  * Kräver en smart Inspelningsbar HD-box med On Demand. 
** Kräver en Boxer Smartbox eller en smart Inspelningsbar HD-box med On Demand. 



Boxer C More Film
Ett tillval för dig som älskar film, serier och dokumentärer. C More Film bjuder 
på ett brett utbud alla dagar i veckan. 

Boxer C More Family 
Ett tillvalspaket med något för hela familjen. Bland annat sport, film, serier, 
svenska filmer, barnfilmer från SF och andra barnprogram. 

C MORE FILMBOXER

99 KR/MÅN

C MORE FAMILYBOXER

229 KR/MÅN

Få ut mer av ditt abonnemang.

Boxer Hela Huset
Boxer Hela Huset är ett sätt att se ditt digitala utbud på fler TV-apparater. Du köper upp till 
tre extrakort för från 139 kr/mån som du sedan kan använda till vilken TV du vill. Extrakorten 
fungerar även i ditt fritidshus och har samma utbud som ditt vanliga TV-abonnemang. För 
det tredje extrakortet tillkommer en aktiveringsavgift på 395 kr. 

Priser för Boxer Hela Huset:

Boxer Flex16 139 kr/mån
Boxer Mix 139 kr/mån
Boxer Max 139 kr/mån

Du kan beställa dina tillvalspaket genom att mejla till bestallning.matv@boxer.se. Det går 
även bra att ringa vår kundservice på telefon  0771-73 74 75 alla dagar kl. 10.00 – 19.00.

Extrakort 3

Extrakort 1

Extrakort 2Baskort



Med reservation för eventuella kanal- och prisförändringar. 

Boxer C More Max
För dig som verkligen älskar TV. Allt det bästa från C Mores utbud hos Boxer 
med sport, film, nöje, serier och barnprogram.

Boxer C More Sport
Allt från de populäraste matcherna i Elitserien, Allsvenska och La Liga tillsammans 
med det bästa från hästsport, Wimbledon och ATP-tennis, Elitserien i speedway 
och extremsport. 

C MORE SPORTBOXER

319 KR/MÅN

C MORE MAXBOXER

359 KR/MÅN



BOXER 
TILLSAMMANS. 

TV SOM DU VILL HA DET 



HEJ BOENDE I HÄSTSKON, NU KAN 
DU SE DIGITAL-TV FRÅN BOXER. 
VÄLKOMMEN! 

Du bor i en förening som har valt Boxer som TV leverantör.  Din förening har 
valt ett basutbud som heter Boxer Flex16.  Med Boxer Flex16 handplockar 
du dina sexton favoritkanaler från ett brett utbud och kan enkelt byta 
dem en gång i månaden kostnadsfritt. Från och med den 25 maj 2015 
kommer TV-signalen att finnas i ditt antennuttag. 

 

För att kunna titta på kanalerna från Boxer behöver du en Smartbox samt 
ett programkort. Dessa har du fått låna via din fastighetsägare.  

 

Så här gör du för att komma igång med ditt Tv-tittande: 

 Installera din Smartbox och programkort. Signalen finns i ditt 
antennuttag från och med den 25 maj 2015 så allt du behöver göra 
är att koppla in Smartboxen till din TV och ditt antennuttag. 

 Sätt i programkortet på undersidan av Smartboxen och börja titta på 
TV.  

 För mer information om hur du installerar Smartboxen vänligen läs 
installationsguiden som kommer med Smartboxen. Har du frågor är 
du välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer: 
0771-73 74 75.  

 Skulle du inte lyckas att installera Smartboxen själv enligt ovan så 
kommer det finnas möjlighet att få kostnadsfri installationshjälp de 
första dagarna. Vänligen kontakta  kundservice för bokning av 
installationshjälp. 

 

Nu ska du välja dina sexton favoritkanaler från Boxers TV utbud utöver fri-TV 
kanalerna som redan ingår (gäller ej C More kanalerna). 

 

Så här gör du för att välja kanaler, men först ska du registrera dig. 

 Gå in på boxer.se/hastskon 

 Börja med att fylla i dina uppgifter 

 Fyll i numret på programkortet som du fått med Smartboxen. 

 Fyll i dina 16 favoritkanaler enligt instruktionen. 

  Skicka iväg din registrering genom att klicka på ”Skicka dina val” 
 

Nu har du gjort din registrering och dina kanalval och från och med den 25 
maj 2015 kan du i lugn och ro titta på TV från Boxer. Du kan enkelt ändra 
dina favoritkanaler en gång i månaden via ”Mina Sidor” på www.boxer.se 
helt utan extra kostnad. Du kan även ringa till vår kundservice för att göra 
bytet som då kostar 29 kr. 

 

 



Vill du registrera dig och välja dina sexton favoritkanaler per post? 

Fyll i och skicka in talongen du hittar på sista sidan i det här 
informationsbrevet. 

 

 

Mina Sidor 

 

För att börja använda ”Mina sidor” behöver du skapa ett konto. Detta kan du 
göra från och med den 1 juni 2015.  

 

Så här gör du för att skapa ett konto: 

 Gå in på www. boxer.se 

 Klicka på ”Mina sidor” uppe till höger. 

 Klicka på ”Skapa konto till Mina Sidor” till höger. 

 Fyll i uppgifterna enligt instruktionen. 

 Klicka på ”Skapa konto”. 

 Nu kommer du att få ett bekräftelsemail till den mailadress du 
uppgivit. 

 Bekräfta detta genom att gå in på länken som finns i mailet.  

 Nu har du skapat ett konto för ”Mina Sidor” och kan byta dina 
kanaler på ett enkelt sätt. 

 

 

Lite längre ner i den här informationen kan du läsa mer om vårt utbud och 
vilka alternativ du har för uppgradering och tillval. Du kan beställa dina 
uppgraderingar och tillval genom att mejla till bestallning.matv@boxer.se. 
Det går även bra att ringa vår kundservice på telefon 0771-73 74 75 alla 
dagar kl. 10.00 – 19.00. 

 

 

Varm välkommen till Boxer! 

 



Basutbud 
Här är de kanaler du kan välja mellan till ditt basutbud. Om du vill ha fler 
kanaler än de 16 som du får via din fastighetsägare kan du välja att 
uppgradera till ett större kanalpaket. Dessutom kan du lägga till tillvalspaket 
för sport-, film- eller familjeutbud. Du behöver inte välja kanalerna som går 
att se utan programkort. Dessa ingår redan I ditt fria TV-utbud. Du kan även 
se Jönköpings lokal tv samt föreningens info-kanal utan programkort. 

Programkort 
Programkortet ska du sätta I på undersidan av 
Smartboxen  

Smartbox 
Smartboxen har du fått låna av din förening. 
Denna kopplar du in mellan ditt antennuttag 
och din TV. 

DET HÄR INGÅR 



UPPGRADERINGAR 

Önskar du fler kanaler I ditt basutbud? Då kan du enkelt uppgradera till 
något av våra störe kanalpaket. Kostnaden för uppgraderingen får du då 
på en egen faktura. Du kan beställa dina uppgraderingar genom att mejla 
till bestallning.matv@boxer.se. Det går även bra att ringa vår kundservice 
på telefon 0771-73 74 75 alla dagar kl. 10.00 – 19.00. 
 

Uppgradering till Boxer Mix. 
För 40 kr/mån kan du uppgradera till Boxer Mix. Då får du en bred mix av de 
populäraste kanalerna, med något för alla i familjen. Dessutom får du 
tillgång till flera Titta-i-kapp-kanaler. 



Uppgradering till Boxer Max. 
För 134 kr/mån kan du uppgradera till Boxer Max. Då får du Boxers största 
kanalpaket med massor av film, sport, serier och barnprogram. Du får 
dessutom tillgång till Playbibliotek, Titta-i-kapp-kanaler och Boxer C More 
Film. För mer information besök fastighet.boxer.se 



Få ut mer av ditt abonnemang. 
Du kan beställa dina tillvalspaket genom att mejla till 
bestallning.matv@boxer.se. Det går även bra att ringa vår kundservice på 
telefon 0771-73 74 75 alla dagar kl. 10.00 – 19.00. 
 
Boxer Hela Huset 
Boxer Hela Huset är ett sätt att se ditt digitala utbud på fler TV-apparater. Du 
köper upp till tre extrakort för från 109 kr/mån som du sedan kan använda 
till vilken TV du vill. Extrakorten fungerar även i ditt fritidshus och har 
samma utbud som ditt vanliga TV-abonnemang. *För det tredje extrakortet 
tillkommer en aktiveringsavgift på 395 kr. 
 
Priser för Boxer Hela Huset:  
 
 

 
Ett extrakort Boxer Hela Huset* 

Boxer Flex16  129 kr/mån 139 kr/mån 

Boxer Mix  129 kr/mån 139 kr/mån 

Boxer Max  129 kr/mån 139 kr/mån 

Boxer C More Film – för dig som älskar film, serier och dokumentärer 
• De senaste storfilmerna från Hollywood.  
• Spännande dokumentärer och filmpremiärer varje vecka.  
• Ingen reklam.  
• De bästa TV-serierna från bland andra HBO, NBC och Sony.  
• Se HBO:s premiäravsnitt redan dagen efter USA-premiären.  
• Med en Smartbox eller Inspelningsbar HD-box med On Demand får du  
   även tillgång till ett playbibliotek med film och serier du kan se när du  vill.  

TILLVAL 



Boxer C More Sport – självklara valet för dig som älskar sport 
• Alla matcherna från Allsvenskan och SHL 
• Ett urval av La Ligas matcher och SM-slutspelets kvarts- och 
   seriefinalmatcher.  
• Hela ATP- och WTA-touren, Davis Cup och Wimbledon.  
• Elitserien i Speedway och Indycar 
• Alla livegalor från UFC 

Boxer C More Film & Sport – för dig som verkligen älskar TV.   
• Hela utbudet från både C More Sport och C More Film.  
• Sport, film, serier och barnprogram.  
• Med en Smartbox eller Inspelningsbar HD-box med On Demand får du 
   även tillgång till ett playbibliotek med film och serier du kan se när du vill.  



Extrakort/Hela Huset 
Smartbox på köpet utan extra kostnad vid köp av Extrakort 12 och 24   
månaders bindningstid. Erbjudandet gäller 150525 -150831 
 
C More 
Tre betalningsfria månader vid beställning av C More Sport och C More 
Film & Sport (12 månaders bindningstid). Erbjudandet gäller 150525 -
150831 
  
C More Sport             299kr/mån 
C More Film & Sport             359kr/mån 
 
 
Hårdvara 
Köp till en extra Boxer TV Modul för 295kr (inklusive frakt) ord. pris 595kr. 
Gäller tills vidare. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Köp till en inspelningsbar HD-Box med On Demand för 2295kr (inklusive 

frakt) ord. pris 3995kr. Gäller tills vidare. 

 
 
 
 

 

ERBJUDANDEN 

INSPELNINGSBAR HD-BOX MED  
ON DEMAND - SAGEMCOM 
Vår inspelningsbara HD-box med On 
Demand-funktionalitet ger dig till 
exempel möjlighet att hyra film, spela in 
och spara upp till 160 timmar TV-
program, använda playtjänster, samt 
pausa och spola i ett program som 
pågår m.m. 

 

Boxer TV-Module  
vår enklaste form av hårdvara för att ta 
emot digital-TV och passar dig som vill 
få en snyggare TV-lösning utan extra 
fjärrkontroll, box och sladdar. 

Ta del av erbjudandena genom att mejla till bestallning.matv@boxer.se.  
Det går även bra att ringa vår kundservice på telefon: 0771-73 74 75. 



SÅ HÄR VÄLJER DU DINA FAVORITKANALER: 
 För att välja dina favoritkanaler ringar du in ditt önskade val nedan kring 

respektive kanals namn (bild).  

 

Ringa in 16 st kanaler.  

 

 

För beställning av uppgraderingar och tillval (C More, Extrakort, Hela Huset, 

hårdvara) kontakta vår kundservice på tel. 0771-73 74 75 

 

Fyll i dina fullständiga uppgifter i talongen och posta den till oss.  

 

Adress:  Boxer TV Access AB 

  Att: Rosanna Lundberg 

  BOX 30150 

  104 25 Stockholm.  

 

Vi behöver ha talongen hos oss senast 10 dagar efter att du har installerat 
programkortet i din Smartbox. 

 
*Förnamn: ___________________________________________________________________________________ 

 

*Efternamn: __________________________________________________________________________________ 
 

*Personnummer: ____________________________________________________________________________ 

 

*Adress: _____________________________________________________________________________________ 

 

Email: ________________________________________________________________________________________ 

 

*Telefonnummer: ____________________________________________________________________________ 

 

*Programkortsnummer:  _____________________________________________________________________ 

(du hittar programkortsnumret på programkortet) 

 

Obs! *Obligatoriska uppgifter 

 


