
Hej!
 
Vi har glädjen att meddela att din förening har valt att förnya sitt gruppanslutningsavtal
med Bredbandsbolaget. Avtalet börjar gälla den 2016-06-01.
 

 
Ring 0770-777 000 för att beställa fler tjänster
Kontakta oss gärna om du vill beställa ytterligare tjänster. Det kan ta upp till en vecka att få
utrustningen, så beställ gärna redan idag. Observera att bredbandsrouter och tv-box skickas
separat. För dig som bor i ett HSB-hus så bjuder vi på startavgiften för tjänsten/tjänsterna som
ingår i gruppanslutningen Kontakta kundservice om du flyttar, för att flytta med eller säga upp
dina tjänster.
 
Viktig information till dig som redan är kund hos Bredbandsbolaget
Tjänster du redan har förs över automatiskt till gruppanslutningen. Kontakta kundservice om du
saknar någon tjänst. Har du gjort personliga val/uppgradering av tjänster, så betalar du bara
mellanskillnaden i fortsättningen.
 
Fördelaktiga priser för dig som vill uppgradera med dina personliga val
Du kan enkelt köpa till de tjänster som du saknar i gruppanslutningen. Vill du uppgradera de
tjänster som ingår i din gruppanslutning, t ex högre hastighet på bredbandet så är du välkommen
att fråga vår duktiga kundservice, de hjälper dig gärna. Som gruppansluten kund får du
fördelaktiga priser.

 
Detta ingår i din gruppanslutning.
Ring kundservice för att aktivera dina tjänster.

Bredband 250/100

Startavgift 0 kr*

Månadsavgift 0 kr*

Uppgradera
 
För endast 399 kr/mån kan du uppgradera dig
till Bredband 1 GB.

Telefoni Mini

Startavgift 0 kr*

Månadsavgift 0 kr*

Behåll ditt gamla nummer
 
Är du kund hos annan leverantör idag, hjälper
vi dig. Du kan behålla ditt gamla nummer och vi
säger upp tjänsten åt dig.

*Fraktavgift på 96 kr tillkommer (gäller vid lån av bredbandsrouter). Allmänna och särskilda villkor, flyttvillkor
samt information om ån gerrätt finner du på bredbandsbolaget.se. Med reservation för ändringar.
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Välj själv utifrån  
ditt behov.  
Vi har flera  
olika bredbands- 
hastigheter.  

Playtjänster
TV när du vill

Filmbutiken
Välj bland 4 000 titlar

T-2 Flex

Plus 8 valbara kanaler

För att kunna se på tv i HD-kvalitet behöver du kunna ta emot HD-sändningar.

Plus 8 valbara kanaler:

Filmbutiken
Välj bland 4 000 titlar

T-1 Bas

För att kunna se på tv i HD-kvalitet behöver du kunna ta emot HD-sändningar.

Filmbutiken
Välj bland 4 000 titlar

T-1 Bas

För att kunna se på tv i HD-kvalitet behöver du kunna ta emot HD-sändningar.

Ingår även i paketet:

Ingår även i paketet:

Ingår även i paketet:

Filmbutiken
Välj bland tusentals titlar

Filmbutiken
Välj bland tusentals titlar

Filmbutiken
Välj bland tusentals titlar

Playtjänster
TV när du vill

Filmbutiken
Välj bland 4 000 titlar

T-3 Stor

För att kunna se på tv i HD-kvalitet behöver du kunna ta emot HD-sändningar.

HD-box. 
För att kunna se utbudet  
i tablån eller Filmbutiken  
i HD-kvalitet behöver du en HD-box. Box med inspelnins-
funktion har en hårddisk installerad. Du kan alltid komplettera 
till en sådan i efterhand (pris 699 kr) om du inte valt box med 
inspelningsfunktion från början. 

Snabbare bredband  
och FiberTV.
Bredbandsbolaget är en helhetsleverantör av bredband, tv och telefoni.

Tv-paket | T-1 Bas | T-2 Flex | T-3 Stor

Telefoni | Mini | Max 

Bredband | 100 Mbit | 250 Mbit | 500 Mbit | 1000 Mbit

Playtjänster
Tv när du vill

Playtjänster
Tv när du vill

Tillvalstjänster.  
Utland special, telefonsvarare,  
hemligt nummer, samtalsspärr,  
saldospärr, nummerpresentation. 

Telefon Max.  
Ring via bredbandet för 89 kr/mån. 

Behåll ditt gamla nummer.  
Är du i dag kund hos en annan leverantör hjälper vi dig över.  
Du behåller ditt gamla nummer och vi säger upp tjänsten åt dig. 

Telefoni från Bredbandsbolaget förutsätter  
tonvalstelefon. Samtalsavgifter tillkommer.

  

Tv med extra allt. Pausa, starta om eller se 
program som redan visats med våra smarta 
Playtjänster eller hyr film i vår Filmbutik.

Dina personliga uppgraderingar  
faktureras till det enskilda hushållet.

Läs mer på bredbandsbolaget.se eller  
ring kundservice 0770–777 000.


