Sveriges Televisions utlandskanal
SVT WORLD...

Vilka kan abonnera...

Programinformation...

är Sveriges Televisions utlandskanal
som kan ses i nästan hela världen.

Abonnemang kan tecknas av privathushåll
samt av hotell utanför Norden, ambassader,
kyrkor, skolor och företag.

Europa, norra Afrika och
västra Asien...

Kostnad...

Programtablåerna kan tas fram i olika
tidzoner (normaltid) på SVT WORLD:s
hemsida svt.se/svtworld. Där finns även
information om mottagningsteknik och
abonnemang.

SVT WORLD sänds via satelliten Eurobird
9A (9° öst, frekvens 11.919 MHz), med
täckning över hela Europa, norra Afrika
och västra Asien ända i Afhanistan.

Asien, Australien & Afrika...
I Central- och Ostasien, Australien och
nästan hela Afrika kan SVT WORLD tas
emot via satelliten Thaicom 5 (78,5° öst,
frekvens 3.640 MHz).
Satellitsändningarna är krypterade i
Viaccess, version 2.6.

Nordamerika...
I USA och Kanada distribueras SVT
WORLD via IPTV-nät (digital-TV via
bredband).
I Finland sänds SVT WORLD i marknätet
och kabel

För mottagning via satellit
krävs...
* en parabol med ett mikrovågshuvud av
typ “Universal LNB” vid mottagning via
Eurobird 9A eller av typ ”C-band” vid
mottagning via Thaicom 5.
* en dekoder som kan hantera Viaccess 2.6,
ta emot digitala sändningar enligt
MPEG2/DVB-standarden och visa text-tv.
* ett auktoriserat programkort från
SVT WORLD:s kundtjänst ConNova TVX.
Om dekodern inte har inbyggt Viaccess 2.6
behöver man utöver programkortet en CAmodul (CAM) för Viaccess med
mjukvaruversion 1.08 eller högre.

För mottagning i Nordamerika
krävs...
* bredband med minimum 1 Mbit/s
bandbredd (2 Mbit/s rekommenderas)
* en dekoder konfigurerad för SVT
WORLD som man köper vid tecknande av
abonnemang.

Abonnemangsavgiften för privathushåll vid
satellitmottagning inom EU är SEK 1.698/
år inkl moms och utanför EU SEK 1.358/år.
Abonnemangsavgiften för mottagning via
IPTV-sändningar i Nordamerika är
USD 19,50/mån vid helårsabonnemang.
Ev tillkommer lokal moms eller skatt.
För hotell, restauranger, företag m fl gäller
en särskild prislista.

Programutbud...
SVT WORLD:s programutbud består
huvudsakligen av simultant sända svenskproducerade program från samtliga SVTkanaler. De flesta utländska produktioner
får ej sändas av upphovsrättsliga skäl.
En del svenska program får heller inte visas
i SVT WORLD – t ex långfilmer från
Svensk Filmindustri och Sandrews samt
vissa sportevenemang, då SVT äger
sändningsrättigheter enbart för visning i
Sverige.
Grundregeln är att programmen ska visas
samtidigt som de sänds i Sverige, d v s i
centraleuropeisk tid (CET).
Det finns dock en begränsad möjlighet att
senarelägga visning av program inom 48
timmar från sändning i Sverige -”time
shift”. Detta för att kunna sända program
som annars inte skulle kunna visas i SVT
WORLD
Det finns i dag 24 olika tidzoner i
SVT WORLD:s sändningsområde.
Målsättningen vid utbudsplaneringen är att
ge SVT WORLD-tittarna en möjlighet att
se alla program som SVT har rätt att sända
utanför Sverige. Om ett program inte kan
sändas vid första sändningstillfället visas
det i ”time shift” eller när det repriseras.
Tack vare repriser på dag- och nattetid kan
tittarna i olika tidzoner se program på sin
lokala kvällstid.

Övriga tjänster...
Tittarna i Finland och de som tar emot
kanalen via satellit har tillgång till SVT:s
text-tv förutsatt att digitalmottagaren kan
visa text-tv.
Dessutom har satellittittarna tillgång till
två radiokanaler från Sveriges Radio:
Radio Sweden och SR P4 med bl a sport,
underhållning och lokala sändningar.

Sändningstid...
SVT WORLD sänder dygnet runt.

Abonnemangsärenden...
SVT WORLD:s kundtjänst ConNova TVX
ansvarar för all abonnemangshantering och
teknisk support för mottagning via satellit
och IPTV:

ConNova TVX
Box 304
SE-591 24 Motala
tel: +46 141 20 39 10
fax: +46 141 20 39 11
svtworld@connova.se
www.connova.se

Programfrågor...
besvaras av:
SVT WORLD
SE-105 10 Stockholm
tel: +46 8 784 25 00
fax: +46 8 665 90 39
svtworld@svt.se
svt.se/svtworld

