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Vi hjælper dig sikkert i mål  

Sikkerhedspakker og IT-hjælp 

Som ny kunde hos in-tv.dk er det vigtigt for os, at du er tryg på internettet. Vi har en 

bred vifte af sikkerhedsprodukter, som skaber gode og trygge rammer for dig og din 

familie. 

Alle vores sikkerhedsprodukter er gratis for dig de første tre måneder. 

Du kan læse mere om alle produkterne på vores hjemmeside www.in-tv.dk 

Når du har tilmeldt dig på vores selvbetjening mit.in-tv.dk, kan du logge ind og tilvælge 

de sikkerhedsprodukter, du ønsker, under fanen Sikkerhed. 

Hvis du ikke ønsker at fortsætte med produkterne efter den gratis periode, har du 

selvfølgelig mulighed for at afmelde dem. Vi sender dig en påmindelse om periodens 

udløb i god tid. 

in-tv Sikkerhed 

Med sikkerhedspakker fra in-tv.dk er din computer automatisk beskyttet. 

Sikkerhedspakken inkluderer blandt andet udvidet netbank beskyttelse, diskret 

forældrekontrol og tovejs firewall. 

in-tv IT-hjælp 

Få løst dine PC-problemer uden at skulle forstyrre venner og familie – og uden at skulle 

vente på, at de har tid til at hjælpe. Kontakt vores IT-hjælp Team og få ubegrænset 

support. 

Med in-tv IT-hjælp kommer der ingen ubehagelige regninger eller skjulte gebyrer. 

Du kan blandt andet få hjælp til: 

• Opsætning af mail 

• Printerproblemer 

• Opdatering af din computer 

• WiFi på dine enheder 

• Optimering af din computers ydeevne 

 

http://www.in-tv.dk/
https://mit.in-tv.dk/
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Fast IP-Telefoni  

in-tv Telefoni 

Du kan få fast IP-telefoni gennem dit bredbånd hos in-tv.dk. Hos os er der ikke så meget 
pjat – vi har to pakker, du kan vælge i mellem: 
 
Fri tale Danmark 89,- om måneden 

• Fri tale til alle danske fastnet- og mobilnumre. 

• Ingen bekymringer, bare ring løs! 
Fri tale international 109,- om måneden 

• Få alle fordelene fra "Fri tale Danmark" plus fri opkald til fastnet i 21 lande. 

Læs mere om Fastnet telefoni på vores hjemmeside. 

 

 

 

Vil du vide mere? 

For yderligere information se vores hjemmeside www.in-tv.dk eller kontakt: 

Tlf: 71 992 998 (åben alle hverdage fra 10.00-16.30) 

Mail: info@in-tv.dk 

Med venlig hilsen 

mailto:info@in-tv.dk

