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AllTele välkomnar Sappa som ny tv-leverantör  
Hej <<FirstName>>!

Vår ambition är att ge dig bästa möjliga service och alltid leverera det vi lovar - driftsäkra 
tjänster till marknadens mest konkurrenskraftiga priser.

Vår satsning på bredband innebär att vi flyttar fokus till att leverera höghastighets-
tjänster inom detta segment och därför har vi beslutat att lämna över vår hantering 
av TV-tjänster till ny leverantör - Sappa. Ändringen görs den 27 mars.

För att kunna fortsätta se på IPTV utan avbrott behöver du beställa ett nytt programkort 
och ett kanalpaket från Sappa för att överlämningen ska ske den 27 mars. Vänligen 
kontakta Sappa så fort som möjligt eller besök deras hemsida på www.sappa.se. 

Med vänlig hälsning, AllTele

Hej och välkommen till Sappa!
Vi är jätteglada över att vi blir din nya TV-leverantör och hoppas 
att du blir nöjd med både vårt utbud och kontakt!

Över 140 kanaler och kanalpaket från både C More & Viasat!

Sappa är inte som alla andra leverantörer. Här lägger vi valfri-
heten i kundens händer. Vi har därför tagit fram 27 kanalpaket 
som passar olika typer av tv-tittare.

Vi har alla tv-kanaler du kan tänka dig, över 140 kanaler faktiskt. 
I de flesta genrer, allt från lokala kanaler till Viasat och C More 
kanaler. Du kan till och med köpa vissa enstaka kanaler.

Spana in vårt kanonerbjudande som vi skickat med!

Eftersom vi vill välkomna dig extra mycket har vi tagit fram 
ett riktigt bra erbjudande som vi tror och hoppas passar 
bra. Ta gärna en titt på det.

Välkommen till oss på Sappa!
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hej@sappa.se • 0774 444 744

Detta behöver du göra 27 mars 2017 efter kl. 13

Dra ut strömsladden till TV-boxen.

Sätt tillbaka strömsladden och starta TV-boxen.

Nu kommer nedladdningen av Sappas mjukvara starta vilket tar ca. 10 minuter. Gör 
inget med boxen under tiden. När det är klart startar boxen om sig automatiskt. 
Nu ska du kunna se Sappas logga samtidigt som boxen väntar på kanaler.

Tryck på MENU på fjärrkontrollen. Gå längst till höger tills du är på ikonen som 
ser ut som en verktygslåda (längst till vänster står det Konfiguration). Bläddra 
sedan nedåt tills du kommer till SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Tryck OK. Välj 
ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR. Tryck OK. Ange kod: 1111 (såvida du 
ej valt en egen kod).

TV-boxen startar om sig och laddar Sappas kanaler.

Du behöver göra både nedladdningen och fabriksåterställningen för 
att allt ska fungera.

Kontakta oss gärna!
Vi vill gärna prata med våra kunder och det finns olika vägar att kontakta oss. Vi svarar på alla 
dagar året om, kl. 8 - 22 på 0774 444 744, hej@sappa.se och på @sappasomduvill.



Välkomsterbjudande - 75 kanaler fritt i 3 månader!
Prova Sappas största utbud helt fritt i 3 månader och välj därefter att nergradera eller forstätta med 
Sappa Mest HD. Vi bjuder dig också på startavgiften (värde 395 kr) och HD-boxen Dilog DIP-701 (värde 
1890 kr). Läs mer om erbjudandet och villkoren på www.sappa.se.

Har du några frågor får du gärna kontakta oss på 0774-444 744, hej@sappa.se. eller @sappasomduvill. 

Välkommen till Sappa! 

Priser och utbud kan förändras. Du hittar alltid det som gäller på sappa.se

14 kanaler

Sport, film & serier

Streama fritt på 
flera enheter

VIASAT SPORT

SAPPA MYCKET

36 kanaler

För alla i familjen

Barn, fakta, sport, 
djur, underhållning, 
musik mm.

STOR VALFRIHET!

C MORE SPORT, 
FILM & SERIER

7 kanaler

Sport i världsklass

Viaplay ingår helt 
kostnadsfritt

Sappa är inte som alla andra leverantörer. Här lägger vi valfriheten
i kundens händer. Vi har därför tagit fram 27 kanalpaket som passar olika
typer av tv-tittare. Spana in hela vårt utbud och erbjudanden på sappa.se.

Mycket tv-nöje från Sappa! 

Här är våra mest populära paket:

499 kr/mån 399 kr/mån
189 kr/mån
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