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Presentation av Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget erbjuder uppkoppling 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).
Dessutom visar samma undersökning att vi har
Sveriges nöjdaste kunder (SKI 2012).
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Anslutningsavtal med FiberLAN
Vår lösning – FiberLAN - är den optimala bredbandslösningen för flerbostadshus. Det anslutningsavtal
vi erbjuder omfattar en uppbyggnad av ett fastighetsnät och anslutning till Bredbandsbolagets
fiberoptiska stamnät. Fastighetsnätet som installeras har kapacitet för 1 Gbit/s i varje uttag.
Avtalet som vi erbjuder löper över fem år och ger exklusiv nyttjanderätt för Bredbandsbolaget i det
fastighetsnät vi installerar. På så sätt kan vi subventionera kostnaden för installationen till 1895 kr per
uttag. Om det samtidigt tecknas ett Gruppanslutningsavtal för bredband 250/100 så subventioneras
kostnaden för installation till 0 kr per uttag.
Priset är baserat på de uppgifter som vi har fått om fastigheten. Vi sköter allt som rör byggnationen av
nätet i fastigheten (Nätverkskabel-Cat6) förutom eventuell el-installation. Vi tillhandahåller och
installerar switchar och annan nödvändig utrustning samt beställer och drar fram fiber till fastigheten.
Vi tar också fullt ansvar för driften av nätet och sköter underhåll och uppgradering av all aktiv
utrustning löpande. När installationen är slutförd och betalningen för installationen är utförd övergår
äganderätten av fastighetsnätet till er förening.
Fastighetsnät: I varje byggnad byggs nätverket i en stjärnstruktur, vilket innebär att alla lägenheter får
en egen kabel, med helt egen kapacitet, ansluten till switchen.
Switch/switchar: Switchen är övergången mellan områdes/stadsnätet och fastighetsnätet. Här
kopplas fiberkabeln till flera höghastighetskablar av koppar, som går till varje bredbandsuttag.
Ström/el-installation kan tillkomma föreningen då det förutsätts vid installation av switch.
Koppling till stadsnätet: Detta är överlämningspunkten till det externa stadsnätet och vidare till
Bredbandsbolagets fiberstamnät.
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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 500 – Supersnabbt till superpris
Ett oehört snabbt bredband som gör det möjligt för flera personer i hushållet att
samtidigt spela spel, streama i HD / 4K och samtidigt jobba med extremt tunga
filer. Hastighet: 250-500 Mbit/s. Upp 60-100 Mbit/s.

Bredband 250 – Snabbt till superpris
Ett rykande snabbt bredband som gör det möjligt för flera personer i hushållet att
samtidigt spela spel, streama i HD.
Hastighet: 150-250 Mbit/s. Upp 60-100 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 60-100 Mbit/s.

I Bredbandsbolagets bredbandstjänst ingår:
 Marknadens snabbaste 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 tillägstjänster 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.
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Upplev mer med möjligheternas tv,
Fiber-TV.
Kompromisslöst tv-tittande. Vem som har makten över fjärrkontrollen 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.
Information om våran TV-lösning https://www.youtube.com/watch?v=9xFV-MKqaIw

T-1 Bas innehåller de
populäraste svenska tvkanalerna.

T-2 Flex är det smarta abonnemanget
där man väljer och byter kanaler
utifrån eget intresse.
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T-3 Stor är abonnemanget för alla
som vill kunna välja och vraka
bland kanalerna.

Teknik
Nätet är baserat på en teknisk plattform med så kallad IP-trafik. Detta gör att nätet är mycket enkelt att
övervaka, enkelt att felsöka och enkelt att åtgärda. Bredbandsbolaget har två egna internationella
peering-punkter med två underleverantörer samt ett flertal privata och publika peering-punkter.
Bredbandsbolagets stamnät, Backbonenät, binder samman fler än 60 orter i Sverige. Genom egen
utrustning kontrollerar vi kapaciteten och kan erbjuda driftsäkra och snabba tjänster med hög kvalitet.

Bredbandsbolagets stamnät
Hastighet fram till fastighetsnät

10 Gbps

Hastighet i stamnätet

Mellan 10 Gbps – 200 Gbps

Antal Peeringpunkter i Sverige

Stockholm (14 st), Göteborg (3 st),
Malmö (3 st), Sundsvall (2 st),
Luleå (1 st) och Umeå (1 st)

Antal Peeringpunkter utomlands

Köpenhamn (4 st), Oslo (1 st)
och Amsterdam (9 st), London (8st), Frankfurt (1st)

Direktpeering

Med ca 200 bredbandsleverantörer och företag, t ex Google
och Netflix.
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Gruppanslutning
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

Alternativ

Månadsavgift

Startavgift *

165 kr

0 kr



Bredband 250/100



Telefoni



TV T-1 Bas (inkl 1st digitalbox/lgh)

89 kr

0 kr



TV T-2 Flex (ink 1st digitalbox/lgh)

139 kr

0 kr

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 100/100 och hushållet önskar Bredband 250/100 så betalar
hushållet 59 kr/mån direkt till Bredbandsbolaget. Se tabellen hur mycket det kostar för extra tillval.

Föreningens avtal:

100/100

250/100

250/100
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500/100

1000/100

379

399

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 tvpaket, ingår det även rabatt. Boende som redan är kunder hos Bredbandsbolaget får rabatt på sitt
befintliga abonnemang
T-2 Flex

109 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

1999 kr

499 kr

0 kr

Inspelningsbar tv-box
(förinstallerad hårddisk)

2599 kr

999 kr

599 kr

699 kr

699 kr

699 kr

Separat hårddisk
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Bredbandsbolagets tjänster och priser
Individuella avtal
Individuella anslutningsavtal tecknas separat av respektive medlem. Val av tjänst faktureras direkt det
enskilda hushållet. Individuella priser och utbud kan förändras med tiden. Alla priser är inklusive
moms.

Abonnemang

Beskrivning

Pris

Bredband 1 Gbit/s

För dig med extremt höga krav på hastighet.
Ladda ner eller skicka stora filer på flera datorer samtidigt.
Nedladdningshastighet mellan 500 – 1000 Mbit/s och
uppladdningshastighet mellan 60 – 100 Mbit/s, per lägenhet.

899 kr/mån

Bredband 500

Det här bredbandet är oförskämt stabilt och snabbt. Ni kan ha
massor av enheter i nätverket, ladda ner on-demandfilm och
streama film och tv i HD-kvalitet och 4K.

599 kr/mån

Bredband 250

Det här bredbandet är riktigt stabilt och snabbt även när fler i
familjen surfar samtidigt. Ni kan ha många datorer i nätverk,
ladda ner on-demandfilm och streama film och tv i HD-kvalitet.

399 kr/mån

Bredband 100

Surfa, spela, ladda ner musik. Internetaccess med
nedladdningshastighet mellan
60 - 100Mbit/s och uppladdningshastighet mellan 8 - 10Mbit/s,
per lägenhet.

369 kr/mån

Bredband 10

För dig som använder internet mer sparsamt. Då passar
internetaccess med hastighet på 10 Mbit/s.

299 kr/mån

T-1 Bas

Med vårt baspaket får du de populäraste svenska tv-kanalerna.

189kr/mån
inkl kortavgift

T-2 Flex

Det här är det smarta abonnemanget för dig som vill kunna välja
och byta kanaler.

259kr/mån
inkl kortavgift

T-3 Stor

Med vårt största kanalpaket kan alla i familjen hitta sina
favoritkanaler.

379kr/mån
inkl kortavgift

Telefoni Mini

Ring för samma låga kostnad dygnet runt. Samtalsavgifter
tillkommer.

49kr/mån

För aktuella kampanjer: www.bredbandsbolaget.se
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Nästa steg
Sammanfattning
Antal lägenheter

31 st

Antal lokaler

5 st

Avtalstid

5 år

Prisindikation

1895 kr per uttag ex.moms

Prisindikation vid gruppavtal
från 250/100

0 kr per uttag ex.moms

Övrigt
Om förening har demonterat sitt kabel TV-nät, kan vi nyttja kanalisationen vid
dragning av nytt fastighetsnät.
Detta erbjudande är inte ett bindande anbud vilket innebär att priserna kan komma att ändras.
Bindande avtal har ingåtts först när både ni och Bredbandsbolaget har undertecknat ett skriftligt avtal.
Installationspriser är angivna exkl. moms och övriga priser är angivna inkl. moms.
Verkar vårt förslag vara intressant? Kontakta mig för ett avtalsförslag. Jag ser fram emot att höra från
er inom kort! Fler priser och erbjudanden hittar du på bredbandsbolaget.se

Med vänliga hälsningar
Jonas Wånander
08-410 890 51
Jonas.wanander@telenor.se
Account Manager, Broadband & TV
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