CHECKLISTA
– att ta med när du ska köpa digital-tv-box
Berörs du av övergången till digitala sändningar? Har du antenn på taket och
vill fortsätta att ta emot TV-sändningar med den?
Om du bor i ett hus med kabel-tv eller får kanalerna via satellit och parabol
berörs du inte. Är du osäker, gå till ”Testa om du berörs” på webbplatsen
www.digitaltvovergangen.se
1. Vad ﬁnns det att välja på?

4. Måste jag byta antenn?

Abonnemang eller ej?
● Väljer du en box utan abonnemang kan du
se SVT1, SVT2, SVT24, Barn- och Kunskapskanalen och TV4 med din vanliga tv-antenn.
● Vill du ha ﬂer kanaler behöver du en digitalbox med kortplats och ett abonnemang.
Hör med din handlare vilka alternativ som
ﬁnns för dig.

Oftast fungerar den gamla antennen. Är din
antenn 10-15 år eller äldre kan du behöva
en nyare. Det beror på att digitala tv-kanaler
sänds på frekvenser som äldre antenner inte
alltid kan ta emot. Fråga en återförsäljare eller
installatör.

Kortläsare eller ej?
● Väljer du en box utan kortläsare kan du
inte skaffa betalkanaler om du skulle vilja
det.
● En box med kortläsare är förberedd för att
ta emot betalkanaler.

En box utan abonnemang kostar från cirka 600
kronor och uppåt. Vill du se betalkanaler måste du skaffa ett abonnemang hos en operatör.

Tv med inbyggd digital-tv-mottagare?
● Med en separat box behöver du inte byta
ut din analoga tv och du kan ﬂytta med dig
boxen. Med inbyggd box blir det färre sladdar och apparater.

2. Behöver jag en box till varje tv?
Och en till videon eller dvd:n?
Ja, om du vill se olika kanaler samtidigt på de
olika tv-apparaterna, eller spela in från en annan kanal än den du tittar på. Men teknikutvecklingen går snabbt – fråga din handlare!

3. Behöver jag köpa ny tv?
Nej. Fråga din handlare om hur boxen ska
kopplas till din gamla tv.

2005-09-28

5. Vad kostar de olika alternativen?

6. Hur uppdateras digitalboxen?
Olika digitalboxar har olika funktioner och
ﬁnesser. Om du inte är tekniskt kunnig, välj
en box som uppdateras automatiskt. Fråga din
handlare om hur du ska göra en kanalsökning.

7. Kan jag få öppet köp?
Om affären ger dig öppet köp, be att säljaren
skriver på kvittot vilket datum boxen ska lämnas tillbaka. Digitalboxen ska återlämnas i ursprungligt skick, inklusive förpackning. Fråga
i affären om du får testa boxen under öppet
köp-tiden.
Har du ﬂer frågor?
Ring Digital-tv-kommissionens hjälplinje: 0771-10 11 00

