
 

 

Tjenesten er kun tilgjengelig for deg som leier 
bolig gjennom SiT og det er lett å komme i 
gang. 
 
Gjennom våre løsninger leverer vi 
underholdning- og informasjonstjenester for 
effektiv kommunikasjon og trivsel.  
Vi ønsker med våre tjenester å gi deg som 
kunde gode opplevelser og tilgang til god 
underholdning.  
 
Snap TV utvikler, bygger, drifter og vedlikeholder avanserte 
løsninger for IPTV. 
 
Helt siden 2005 har SnapTV levert IPTV til en rekke aktører i 
inn- og utland.  
Snap TV er et norsk eid  selskap med to kontorer i Norge. Du 
finner oss like ved Lysaker stasjon og i Tromsø.  
Bli bedre kjent med oss på facebook, twitter eller på 
www.snap.tv  
 

Som beboer i en SiT tilknyttet bolig, kan du nå få IPTV 
levert fra Snap TV. 

Nå kan du få IPTV fra Snap 
TV 

IPTV til SiT´s 
Studentboliger 

En løsning fra SnapTV er 
klargjort slik at du som 
kunde kan få tilgang til 
mange spennende tjenester. 
Fra starten vil du få tilgang 
til et stort utvalg TV- og 
radiokanaler og ikke minst 
personlig opptak 

Mange tjenester, 
nå og fremover 



 

Ved oppstart vil du kunne velge mellom følgende kanalpakker: 

o Basic 

o Plus 

Basic, kr 165 pr mnd 
Dette er den minste pakken og inkluderer følgende kanaler: NRK1, NRK2, NRK3, TVN, FEM, 
MAX, VOX, AlJazzera, TV2 Zebra, TV2 Bliss, TV2 Nyhetskanalen, TV2, Discovery Channel, 
Animal Planet, BBC World News 

Plus kr 226 pr mnd 
Denne pakken inkluderer enda flere kanaler. I tillegg til de kanaler som ligger i 
studentpakka, vil du i tillegg få følgende kanaler: Nat Geo, Nat Geo Wild, Sky News, SVT1, 
SVT2, TV4, Euronews, Animal Planet HD, Boomerang, Cartoon Network og TCM 
 

Det er lett å komme i gang 
• Bestilling gjør man ved å gå inn på 
•  https://min.snap.tv 
• Velg start registrering 
• Så, Uninett og øvrige studentsamskipnader 
• Velg ønsket kanalpakke 
• Legg inn betalingsinformasjon 
• Du vil få en pakke med nødvendig utstyr innen få dager 

• Kos deg med TV fra snap.tv 

Kanaler og tjenester 
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