Välkommen till ny flexibel TV från Bjäre Kraft!
Den 8 november 2022 kommer Bjäre Kraft lansera sin nya TV-lösning. Bjäre Krafts nya TV kommer att möjliggöra ett
flexibelt TV-tittande med allt från nya kanaler och tillvalspaket till en app där du som TV-tittare enkelt kan se dina
favoritprogram vart som helst. Här har vi samlat all viktig information till dig som har TV från Bjäre Kraft.

Nyhet! Flex 7 och Flex 14 – Byt favoritkanaler varje dag!
Två av Bjäre Krafts nyheter är tillvalspaketen Flex 7 och Flex 14, där du själv väljer vilka kanaler du vill fylla din TV med.
Har du tröttnat på en kanal kan du när som helst byta dina kanaler. Vill du även köpa till en extra kanal kan du göra det
genom att välja fritt från deras ”a la carte-lista”. Utöver flexpaketen kommer Bjäre Kraft utöka och förändra sitt utbud
av färdiga tillvalspaket.

Nu kan du se på din TV vart som helst med Bjäre Kraft Play!
Med hjälp av appen Bjäre Kraft Play kan du ta med din TV till stranden, gymmet eller sommarstugan. För dig som Bjäre
Krafts programkort kommer appen att ingå i ditt redan befintliga avtal, detta innebär att du efter 8 november kommer
kunna se alla dina favoritprogram direkt i mobilen, surfplattan, datorn eller på TV med Apple TV eller Chromecast.
Har du inte Programkort idag kan du enkelt teckna Bjäre Krafts Play tjänst för 59 kr/mån

TV Standard – perfekta basutbudet till din TV.
Bjäre Kraft välkomnar TV Standard – ett baspaket som är fyllt med de 15 populäraste kanalerna, 1 till och med 12,
SVT24, SVT Barn och Kunskapskanalen. Med TV Standard kommer du kunna se ditt basutbud utan behov av
digitalbox* eller CA-modul, i enastående HD-kvalitét och på alla TV-apparater i ert hushåll!

Vad händer för dig som TV-kund?
Redan den 10 april släppte Bjäre Kraft på kodningen av baspaketet i en övergångsperiod tills resten av deras nya TVlösning lanseras den 8 november. Detta betyder att du redan nu kan se Bjäre Krafts digitala basutbud i HD-kvalité utan
programkort. För att ta dela kan du redan idag göra en digital kanalsökning på din TV.
I samband med att Bjäre Kraft gör sitt digitala basutbud mer lättillgängligt kommer de att släcka ner sin analoga TVsignal den 1 februari 2023. Detta innebär att ni har god tid på er att göra en digital kanalsökning. Så vänta inte med att
gå över till digitalt – gör det nu!

Från och med 8 november kommer produkten “Programkort” byta namn till “Bjäre Kraft Play”, vilket då även kommer
synas din faktura. Ditt programkort kommer fortfarande fungera, vi byter bara namn tjänsten.

Har du frågor redan nu om vår nya TV-lösning ber vi dig kontakta kundservice via 0431-44 99 00 eller
kundservice@bjarekraft.se
Med vänlig hälsning,
Bjäre Kraft

* Har kund en gammal TV som inte klarar av digital-TV behöver du ha en digitalbox. Har du tilläggspaket kommer du fortfarande
behöva använda ett programkort för att kunna se på kanalerna direkt på din TV-skärm.
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