Digital-TV via antenn, parabol, kabel och Internet
INSTALLATION

SERVICE

FÖRSÄLJNING

Vi utför alla slags installationer och service samt rådgivning och försäljning:
• Nyinstallation, ominstallation och komplettering av parabol- och terrestra antennanläggningar
i villa, lägenhet, kontor, sommarstuga, husvagn/-bil, båt.

prisex. montering/basinstallation parabol fr. 995 kr

• Komplett installation av Canal Digital, Viasat, Boxer
Vi är av Canal Digital och Boxer auktoriserad installatörsfirma - hör med oss om du vill teckna ett nytt eller komplettera
ditt befintliga Canal Digital- eller Boxerabonnemang. Vi utför alla slags installationer och service - snabbt och tillförlitligt.

• Installation/service av parabolanläggningar för fria och utländska TV- och radiokanaler
Visste du förresten att man här i Sverige via satellit ganska enkelt kan få in hundratals fria kanaler från hela Europa, från Asien,
Mellanöstern, Nordafrika och Sydamerika; nyheter, sport, film, musik, kultur i en otrolig mångfald - gör en resa till andra
länder och kulturer med ett knapptryck. OBS! Naturligtvis krävs det inget abonnemang för dessa kanaler!
Hör gärna av dig om du är intresserad och vill veta mer.
prisex. komplettanläggning (engångskostnad!) fr. 2 500 kr

• Service, felsökning, justering, signalmätning av parabol/markantenn
Dålig signal/bildstörningar när det regnar? Då kan det vara dags att kontrollera/justera din parabol eller antenn. Visste du att du
ev. kan få en värdecheck av din operatör för dessa arbeten? Eller vill du bara veta om du kan få in antenn- eller satellitsignaler
där du bor innan du tecknar ett abonnemang och/eller skaffar resp. utrustning?
prisex. paraboljustering fr. 495 kr

• Installation och försäljning av hemelektronik
Alla typer av digitalreceiver för satellit- och terrestmottagning, parabol-, antenn- och kompletterande kringutrustning, diverse
hemelektronik som hembio, WiFi m.fl. - hör med oss om du letar efter något speciellt, vi kan få hem det mesta till vettiga priser.

Vi skräddarsyr en lösning efter ditt behov och dina önskemål
Utmana oss – maila gärna eller ring om du vill veta mer
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