
Välkommen som kund hos Bahnhof!

Din Brf kommer att bli kollektivt ansluten den 1 april och samtliga medlemmar får tillgång till internettjänsten 
100 Mbit/s! Med Bahnhof får du en stabil, snabb och integritetsmärkt anslutning. Integritetsmärkningen innebär 
att vi aktivt arbetar för att skydda våra kunders integritet. I tjänsten ingår det kostnadsfritt 6 st e-postkonton, en 
egen domän samt en hemsida. Du hanterar tjänsterna genom att logga in på dina kundsidor med det kund-
nummer och lösenord du hittar på kundspecen som du får hemskickat till dig när din tjänst är aktiverad.

Komma igång:
När anslutningen till din Brf är klar kan du aktivera din tjänst. Allt du behöver göra är att ansluta din dator med 
en nätverkskabel till internetuttaget som är placerat i ditt hem sen ska du kunna surfa.
Om du inte kommer igång direkt kommer du till en portal. Där ska du välja Bahnhof som leverantör och tjäns-
ten 100 Mbit/s samt fylla i dina personuppgifter. Du kan bortse från priset som står på portalen då kostnaden för 
bredband  är  inkluderat i din hyra.

Befintlig Bahnhofkund:
Om du redan har en bredbandstjänst (samt eventuella tillvalstjänster) via Bahnhof idag behöver du inte göra 
något. Vi ser till att du läggs på rätt tjänst samt att dina eventuella tillvalstjänster fortsätter vara aktiva. Vad gäller 
fakturering så ska du betala som vanligt fram tills att din Brf blir kollektivt ansluten. Skulle det vara så att du beta-
lat för en period som sträcker sig efter den 1 april återbetalar vi det till dig.

Beställa telefoni:
Vid beställning av telefoni har du möjlighet att behålla ditt gamla nummer eller välja ett nytt.
Kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

 Prislista telefoni:   
 Till alla geografiska riktnummer:  0,15 kr/min
 Till alla mobilabonnemang:  1,49 kr/min
 Öppningsavgift:    0,45 kr
 Till andra Bahnhofkunder:        0 kr/min
 Portering av befintligt nummer:   199 kr (engångsavgift)

Du har möjlighet att köpa en router av oss som ger dig trådlöst nätverk, Wi-Fi, i ditt hem. Vi erbjuder Tilgin 
HG2381 som både gör ditt bredband trådlöst och som dessutom - om du vill - kan användas för IP-telefoni. 
Routern kostar 995 kr och du beställer den genom att kontakta vår kundservice.

Vi hoppas du blir nöjd med din tjänst och har du några frågor får du gärna kontakta vår kundservice. Vid kon-
takt med kundservice är det viktigt att du uppger att du bor i Brf  Ängdala så att de enklare kan hjälpa dig. 

Med vänlig hälsning

Bahnhof AB

www.bahnhof.se     010 - 510 00 00    kundservice@bahnhof.se


