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Hej! 

 

Tack för att vi får vara med och offerera till att vara er nya tjänsteleverantör i det befintliga 

nätet. 

I denna offert är ni den första samfällighet som får möjligheten att teckna hastigheten 

250/100 Mbit/s för samma pris vi vanligtvis har 100/100 Mbit/s. 

 

 

Trevlig läsning! 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Lee Hagström 

RSM / FiberLAN 

Region SydVäst 

Affärsområde Broadband & TV, Telenor Sverige AB 

Mobil: 0708 - 33 17 21 

E-post: lee.hagstrom@telenor.com 
Besöksadress: Västra Varvsgatan 19 

Postadress: 211 19 Malmö 

 

 

mailto:lee.hagstrom@telenor.com
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Presentation av Bredbandsbolaget 

Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för bredband, tv, telefoni och andra 

tjänster. Vårt kraftfulla bredbandsnät har gjort oss störst i Sverige på fiberanslutna fastigheter. För 

närvarande står vi för över 600 000 uppkopplingar, på över 60 orter. Bredbandsbolaget har byggt upp 

ett modernt nät som stödjer vårt sätt att leva och kommunicera – i dag och i morgon. Och vi är inte 

belastade av gammal infrastruktur som kan ge bristfällig kapacitet, tillgänglighet och ineffektiv 

felavhjälpning. 

 

Bredbandsbolaget är en del av Telenor Sverige, en ledande helhetsleverantör av 

kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. 

 

Vi utvecklar vårt erbjudande 

Bredbandsbolagets expansionsplaner är både ambitiösa och realistiska. Det finns en stark efterfrågan 

på marknaden och vi har bevisat att vi kan svara upp mot den. Bredbandsbolaget var först med att 

lansera snabbt bredband via telejacket, vi var först med IP-telefoni och vi var även först med att 

lansera digital-TV via bredband. Vi kommer att fortsätta bygga verksamheten med samma höga 

ambitioner för utvecklingen av tjänsterna och servicen. 

 

Service och trygghet 

Bredbandsbolaget står för service och nöjda kunder 

 Kundservice öppet 8-22 alla dagar året runt 

 Teknisk support finns alltid att tillgå via kundservice. 

 Ett av marknadens mest välutvecklade bredbandsnät, som  

driftas med egen utrustning och övervakas dygnet runt av egen 

personal 

 Bredbandsbolaget har mer än 12 års erfarenhet av att  

leverera riktigt bredband via fiber 

 Bredbandsbolaget har en kundservice som anses vara  

Sveriges bästa (SKI 2013/2012/2011/2010/2009). 
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Bredband 

Olika sätt att använda bredbandet kräver olika hastigheter, och för att du skall kunna få en lösning 

som passar just ert hus, har vi en rad olika hastigheter att välja mellan. Bredbandsbolaget erbjuder 

bredband med hastighet från 10 Mbit upp till 1 Gbit/s till varje hushåll. 

 
Bredband 1 Gbit – Snabbast på marknaden 
För dig med extremt höga krav på hastighet. Ladda ner eller skicka  
stora filer på flera datorer samtidigt. Streama filmer, spela onlinespel, jobba med 
extremt tunga filer – allt flyter på utan minsta fördröjning. Snabbare än så här kan 
du knappast surfa i Sverige i dag. Hastighet: 500-1000 Mbit/s. Upp 60-100 Mbit/s. 
 

 
Bredband 250 – Supersnabbt till superpris 
Ett rykande snabbt bredband som gör det möjligt för flera personer i hushållet att 
samtidigt spela spel, streama i HD och jobba med extremt tunga filer.  
Hastighet: 150-250 Mbit/s. Upp 6-10 Mbit/s. 
 
 

Bredband 100 – Snabb surf för tunga filer 
Det här är en riktigt snabb och stabil uppkoppling som låter dig surfa,  
streama film och tv med HD-kvalitet på flera datorer i hemmet.  
Du kan också spela dataspel högupplöst online. Samtidigt som du  
surfar, betalar räkningar eller använder sociala media, laddar ner on-demandfilm eller 
musik. Hastighet: 60-100 Mbit/s. Upp 6-10 Mbit/s. 
 
 
Bredband 10 – Slimmat och snabbt för allt I vardagen 
Med det här bredbandet kan du ha flera datorer i ett nätverk. Streama eller ladda 
ner musik, HD-tv och on-demandfilm.  
Det går fort att surfa, betala räkningar, blogga och twittra.  
Hastighet: 6-10 Mbit/s. Upp 0,5-1 Mbit/s. 
 

 

I Bredbandsbolagets bredbandstjänst ingår: 

 Router/telefondosa för trådlöst Internet i lägenheten, WiFi 

 Säkerhetspaket med antivirus, antispyware och brandvägg från  

F-Secure (gratis 3 månader – därefter 49kr/mån, ingen bindningstid). Gäller för 3 datorer. 

 Fri support – alla dagar 08-22 

 Dynamisk IP-adress, 5 st (du slipper använda router om du vill använda fler än en dator samtidigt) 

 Tillgång till tjänsteportalen BOX: 

 E-post – 5 st e-postkonton 

 10 Gigabyte säker lagring av dina viktiga filer (gratis 12 månader –  

därefter 29 kr/mån, ingen bindningstid) 

 Hemsideutrymme - 5st hemsidekonton á 20MB 

 Administration av dina uppgifter och beställning av tilläggstjänster.  

Bredbandsbolaget tar allt administrativt ansvar som hushållet kan köpa  

på sig i form av t ex tilläggstjänster och funktioner. 

 Oavsett vilken hastighet ni väljer i Gruppavtalet kan ett hushåll köpa till  

sig ännu snabbare hastighet på sitt bredband. Hastigheter upp till 1000 Mbit/s  

och lägenhet erbjuds. 
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Telefoni via bredbandet 
För att du ska kunna ringa via bredbandet använder du en telefondosa som översätter den digitala 

signalen till en analog signal som befintliga telefoner förstår. Telefondosan, som du får låna 

kostnadsfritt av Bredbandsbolaget, har en inbyggd router som ger trådlöst internet. 

 

Ingen dator behövs för att använda bredbandsbolagets telefoni och du kan använda dina vanliga 

tonvalstelefoner. Du behöver inte heller betala abonnemangsavgift till Telia.  

 

I tjänsten telefoni från Bredbandsbolaget ingår: 

 Fri support alla dagar 08-22 

 Portering/flytt av telefonnummer från annan operatör (gratis) 

 Inga minutavgifter för samtal till andra kunder i Bredbandsbolagets nät 

 Vidarekoppling av samtal 

 Trepartssamtal 

 Samtal väntar 

 SOS Alarm – Larmtjänsten ser vart samtalet kommer från (få IP-telefoni  

leverantörer klara av detta). 

 Hemligt nummer 

 

Telefoni Max 

Obegränsade samtal till fasta nätet. Obegränsade samtal mobila nätet (upp till 

300 minuter per månad). Behåll ditt nuvarande nummer. Ingen bindningstid. 

Fungerar med valfri bredbandshastighet samt 4G Hemma. 

Telefoni Mini 
Första månaden utan kostnad. Ingen bindningstid. 
Fungerar med valfri bredbandshastighet. 



B2 Bredband AB · 116 88 Stockholm 

www.bredbandsbolaget.se/fastighetsagare 

 

Upplev mer med möjligheternas tv. 

Kompromisslöst tv-tittande. Vem som har kontroll över kontrollen har aldrig varit mindre viktigt. Nu kan 
du pausa, starta om sändningar från början och se program som redan visats med våra smarta 
Playtjänster. Väljer du kanalpaket T-2 Flex eller T-3 Stor har du en hel tablå av tv till ditt förfogande 
och behöver inte ens vara i tid för att se den. Och om du ändå inte hittar något du är sugen på finns ett 
helt bibliotek av underhållning i Filmbutiken bara några knapptryck bort. 

 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-2 Flex är det smarta abonnemanget 

där man väljer och byter kanaler 

utifrån eget intresse.  

 

 

T-3 Stor är abonnemanget för alla 

som vill kunna välja och vraka 

bland kanalerna.  

 

T-1 Bas innehåller de 
populäraste svenska tv-
kanalerna.  

 

. 

*För att kunna se HD-kanaler behöver du ha bredband via bredbandsuttaget. 
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Bredbandsbolagets tjänster och priser 

Ett Gruppanslutningsavtal tecknas av föreningen för att erhålla bättre priser på Bredbandsbolagets tv-, 

bredbands- och telefonitjänster. En förening som tecknar Gruppanslutningsavtal får kvartalsvis 

en faktura och betalar månadskostnaden för samtliga hushåll i föreningen. Varje enskilt hushåll väljer 

själv om och vilka abonnemang de vill teckna och betalar då endast startavgiften för respektive tjänst, 

om de inte sedan tidigare har ett abonnemang hos Bredbandsbolaget. Eventuella tilläggstjänster och 

tillval av kanalpaket, samt extraboxar och trafikavgifter för abonnemangen, debiteras det enskilda 

hushållet. 

 

En fördel med detta upplägg är att priset blir kraftigt reducerat jämfört med individuell anslutning. 

Dessutom kan fastighetsägaren lägga kostnaden för bredband, tv och telefoni på hyran till de boende. 

Detta är inte bara praktiskt - det gör även att lägenheterna blir mer attraktiva på marknaden. Alla priser 

är inklusive moms. Ni väljer en av nedan avtalsformer. 

 

Priser gruppanslutningsavtal 

Frakt 96 kr tillkommer. Alla priser är inklusive moms. Med reservation för ändringar. 

* Fri startavgift i 30 dagar fr o m Gruppanslutningsavtalet träder i kraft gällande telefoni. Därefter betalar hushåll 

som vill teckna abonnemang 495 kr för Bredband och 275 kr för Telefoni. 

 

 

Val för det enskilda hushållet  

Varje enskilt hushåll har möjlighet att göra ett personligt val av hastighet. Om hushållet väljer samma 

hastighet som gruppanslutningsavtalet kostar det inget extra. Om de boende väljer en högre 

hastighet, debiteras en extra kostnad till hushållet. Till exempel om föreningen väljer ett 

gruppanslutningsavtal med Bredband 10/1 och hushållet önskar Bredband 250/100 så betalar 

hushållet 149 kr/mån direkt till Bredbandsbolaget. Se tabellen hur mycket det kostar för extra tillval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ Månadsavgift Startavgift * 

Bredband 250/100 + telefoni  165 kr 0 kr 

Bredband 250/100 + telefoni + T-1 Bas 254 kr 0 kr 

Bredband 250/100 + telefoni + T-2 Flex 304 kr 0 kr 

Föreningens avtal   250/100 

Bredband 1 Gbit/s   719 kr 
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Rabatt för hushållet som vill teckna större abonnemang 
För hushåll i föreningar som tecknat minst T-1 Bas via gruppanslutning, och som önskar ett större tv-

paket, ingår det även rabatt. Boende som redan är kunder hos Bredbandsbolaget får rabatt på sitt 

befintliga abonnemang 

T-2 Flex 79 kr/mån 

T-3 Stor 229 kr/mån 

 

Tv i flera rum 
Om du vill titta på tv i ytterligare rum kan du skaffa upp till två extra HD-boxar med extra programkort. 

Du får då exakt samma utbud även i de andra rummen till ett rabatterat pris och du betalar ingen extra 

kortavgift eller startavgift.  

 

T-1 Bas 99kr/mån per kort 

T-2 Flex 99kr/mån per kort 

T-3 Stor 99kr/mån per kort 

 

HD-box 
För att kunna se utbudet i tablån eller Filmbutiken i HD-kvalitet behöver du en HD-box. I grunden är 
boxen densamma vare sig du väljer inspelningsfunktion eller inte. Skillnaden är att den 
inspelningsbara varianten har en hårddisk installerad när den levereras – något du alltid kan beställa i 
efterhand om du inte valt det från början. Fjärrkontrollen styr boxen med radiosignaler vilket gör att 
den kan stå i ett skåp utan att dina knapptryckningar försvinner ut i etern. 

 

 

 

 

 

 

 

Bindningstid 0 mån 12 mån 24 mån 

HD-box X X 0 kr 

Inspelningsbar tv-box 
(förinstallerad hårddisk) 

X X 599 kr 

Separat hårddisk X X 699 kr 
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Nästa steg 
 

Sammanfattning 

Antal lägenheter 300 

Antal lokaler 0 

Avtalstid 5 år 

Prisindikation (installation) 0kr per lägenhet 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lee Hagström 

070-8331721 

Lee.hagstrom@telenor.com 
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