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Installationen görs under en dag. Då behöver vi  
tillgång till din bostad. Styrelsen eller fastighetsägaren 
informerar om hur det går till.

Cirka fyra veckor innan driftsättning får du ett brev från 
oss, då är det dags att beställa dina tjänster.

Kontakta din styrelse eller fastighetsägare om du saknar någoninformation.

Erbjudande: Prova 
valfritt tv-paket för 
149 kr/mån i 6 mån.

Så här går  
installationen till:

Bindningstid 12 månader, uppsägningstid 1 månad. Ångerrätt 14 dagar vid distansköp. Byte av bredband/kanalpaket kan göras 
senast månad 5 från det att tjänsten har aktiverats. Du kan endast byta respektive tjänst en gång. Det gör du genom att ringa 
till oss på 0770–777 000. Ett eventuellt byte av tjänst sker från och med den första dagen i månad 7 från aktiverat tjänstedatum. 
Pris för tv är 149 kr/mån, månad 1–6, sedan 199–399 kr månad 7–12 beroende på val av tv-paket. Lägsta totalkostnad 2 088 kr. 
Tekniska begränsningar gör att tv inte kan levereras till alla adresser.

Nu ansluter  
vi Fiber till  
ditt hus.
Din styrelse eller fastighetsägare har 
tecknat ett avtal med Bredbandsbolaget. 
Det innebär att du snart kan få bredband, 
tv och telefoni från oss. Här kan du läsa 
mer om supersnabbt bredband och om  
hur installationen går till.

Här är vi nu. Avtal tecknas.
Avtal om fiberinstallation tecknas  
mellan Bredbandsbolaget och styrelse  
eller fastighetsägare.  

Byggstartsmöte med tidplan.
Styrelsen/fastighetsägaren och Bredbandsbolaget  
tar fram en gemensam installationsplan. Styrelsen  
eller fastighetsägaren informerar dig om tidplanen  
och hur det påverkar din bostad.

Installation i din bostad. 
Installationen i utförs under en dag. Då behöver vi  
få tillgång till din bostad. Styrelsen eller fastighets- 
ägaren meddelar dig om  hur det ska gå till.

Driftstart. Njut av ditt digitala hem.
Ditt hus är nu uppgraderat med ett framtidssäkert 
bredband. Genom uttaget i din bostad kan du börja 
utnyttja utbudet – bredband, tv och telefoni. 

Läs mer på bredbandsbolaget.se  
eller ring 0770-111 700 för att beställa. 

Vi har öppet 08-22 alla dagar. 

Beställ ditt tv-paket på  
bredbandsbolaget.se/tvDags att beställa önskade tjänster. 

Några veckor innan driftsättning är det möjligt att 
beställa de tjänster du önskar. Ring vår kundservice
0770-876 876 och ange kampanjkod ”Nystart” så  
får du ta del av vårt välkomsterbjudande.



Supersnabbt 
bredband. 
Hur du surfar är förstås lika personligt som allt annat. Därför har vi olika 
alternativ för att du ska hitta just det bredbandet som passar dig. 

Om du till exempel mest använder datorn för att maila, betala räkningar,  
läsa nyheter och se på streamad film ibland, så fungerar det utmärkt med 
hastigheter upp till 250 Mbit. 

Om du å andra sidan spelar krävande onlinespel och laddar upp eller ner 
tunga filer, så har vi flera alternativ med riktigt höga hastigheter, ända upp  
till 1 Gbit. Marknadens snabbaste bredband!

Telefoni Mini & Max. 
Om du även har telefoni genom bredbandet  
får du en smidig allt-i-ett-lösning som låter  
dig ringa till ett riktigt bra pris, både inom  
Sverige och till utlandet. Dessutom får du  
kostnaden på samma faktura som bredband  
och/eller tv, och du har samma kundservice  
att förlita dig på, om det skulle behövas.

Technicolor
TG799vac Xtream

WiFi N°1 – Digitala 
hemmets hjärta.
WiFi är hjärtat i våra digitala hem. Mycket står på spel när tv, larm, 
musikspelare, spelkonsoler, datorer, mobiler, ja i princip allt i hemmet 
är uppkopplat och förlitar sig på ditt nätverk. Därför har vi på tagit 
fram en ny kraftfull router som ger dig bättre WiFi. Lagg och buffring 
ska aldrig mer få förstöra livet. Det digitala hemmet har äntligen ett 
nytt hjärta som du kan lita på i alla väder.

Bredband, tv och 
telefoni i ett paket.
En stor fördel med ditt nya bredband är att du kan hantera bredband, 
tv och telefoni enkelt och bekvämt. Det är inte bara förmånligt, det blir 
framförallt enkelt. Du får allt på samma faktura, och har samma 
kundservice till allt.

Bäst  
i test!

Tv med extra allt, 
överallt.
Allt det vanliga men ändå så mycket mer. Kristallklar bild och smarta funktioner 
som Filmbutik och Playtjänster gör din tv-upplevelse ännu bättre. 

Du kan se ditt tv-innehåll var du vill, när du vill, så länge du är i Sverige. Det 
innebär att du kan streama dina favoritprogram på såväl datorn, surfplattan 
och mobilen, oavsett om du är hemma, på bussen eller i fritidshuset.

Det är tv med extra allt, överallt.
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Vela, växla eller byt. Med Bredbandsbolaget 
FLEX kan du byta tv-paket eller bredbands-
hastighet när du vill, så att du har det som 
passar dig bäst. Du kan helt enkelt byta tills du 
hittar rätt, utan att bindningstiden ändras.

Tv-paket. 

T-1 Bas  T-2 Flex  T-3 Stor
Generöst grundutbud

•  De populäraste  
tv-kanalerna.

•  En blandning av 
underhållning, sport,  
fakta och film.

Lite fler valmöjligheter.

•  Välj och byt kanaler.
• T-1 Bas+8 st kanaler.
•  Välj bland fakta, nyheter,  

barn, underhållni ng,  
sport och HD.

Allt för hela familjen

•  Stort utbud av film,  
sport, underhållning, 
nyheter, musik,  
naturprogram och 
mycket mer.

Tillvalspaket – Premium.
Viasat  
Film & Sport 
•  Hela Viasats film-  

och sportutbud.
•  Viaplay ingår. 
•  Bindningstid  

12 mån.

C More Sport,  
Film & Serier  
•  All underhållning  

från C More.
•  Storfilmer &  

succéserier. 
•  Bindningstid  

12 mån.

Bredbandsbolaget  
Stream ingår i alla  

våra tv-paket. 

Bredband 1000 
Snabbast på 
marknaden. 
För den med 
extrema krav  
på hastighet.

Bredband 250 
Riktigt snabbt 
utan väntetider 
för hela familjen. 

Bredband 500 
För den med stora 
krav och många 
uppkopplade 
enheter. 


