För dig som bor i en
gruppansluten förening

Giltig fr o m mars 2014

Tv, bredband
& telefoni

Alltid uppkopplad.
Ett bra bredband gör stor skillnad. Våra hem blir mer och mer digitala
och med rätt uppkoppling kan du fylla det med mer upplevelser och
smarta lösningar. Ju fler smarta prylar – och ju fler ni är i hemmet –
desto större är behovet av en snabb, trådlös uppkoppling för att surfen
ska flyta på bekymmerslöst.
Med oss är du säkrad för framtiden. Uppkopplad, när du vill.
Våra bredband ger dig blixtsnabb surf och tillgång till smarta
tv-tjänster (som att spela in hela serier och pausa mitt
i sändningen). Vi har också mobila bredband så att
du kan surfa även när du är i farten. Med oss får du
helt enkelt en bättre upplevelse. Så ta dig tid att
upptäcka möjligheterna – vi lovar att det är
värt det.
Simma lugnt och surfa snabbt,
hälsningar Bredbandsbolaget.

Klara, färdiga,
Bredbandsbolaget.
Tv, bredband och telefoni - allt genom en fiberkabel,
från en leverantör. Fördelen med att samla allt hos
Bredbandsbolaget är många. Bredbandet tillhör Sveriges
snabbaste, är stabilt och framtidssäkrat. Tv-erbjudandet
är flexibelt med flera smarta valmöjligheter. Och vår
telefonilösning gör att du ringer billigt via bredbandet. Med
oss slår du mer flugor i en smäll för mindre pengar.

Tv-paket

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.

Om din förening tecknat gruppanslutning på tv, så ingår
antingen T-1 Bas eller T-2 Flex. Önskar du byta upp dig till ett
större kanalpaket ingår det rabatt och det beställs och betalas av det
enskilda hushållet. Ingen extra kortavgift tillkommer. Se nedan vad de
olika kanalpaketen innehåller.

T-1 Bas
Generöst grundutbud
Med vårt baspaket får du de populäraste tv-kanalerna, så att du kan njuta av de mest
sedda programmen. Du får en härlig blandning av underhållning, sport, fakta och film.

T-1 Bas

19:-

FRÅN

Du kan också hyra filmer med tummen
direkt från soffan. Med hjälp av
knappen
på fjärrkontrollen kan du välja bland 4000
filmtitlar från SF Anytime och Nordisk Film.

per film

Filmbutiken

Välj bland 4 000 titlar

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

Tv-paket

T-2 Flex

T-3 Stor

Lite mer tv, lite mer valmöjligheter

För okynneszapparen

Det smarta paketet för dig som vill kunna välja och byta kanaler. I grunden har du bas-utbudet
(T-1 Bas), sedan väljer du åtta kanaler till ur kategorierna som du också kan byta varje
månad: Fakta, Nyheter, Barn, Underhållning, Sport och HD. På så sätt får du ett kanalpaket
som verkligen passar dina intressen.

Med vårt största kanalpaket kan alla i familjen hitta sina favoritkanaler. Du får ett stort
utbud av film, sport, underhållning, nyheter, musik, naturprogram och mycket mer.

T-2 Flex

T-3 Stor

Playtjänster
TV när du vill

Filmbutiken

TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK

Välj bland 4 000 titlar
© COPYRIGHT B-REEL 2005

Plus 8 valbara kanaler

TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK

© COPYRIGHT B-REEL 2005

Playtjänster
TV när du vill

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

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

Filmbutiken

Välj bland 4 000 titlar

Tv-paket - Tillval

Tv-paket

Tillval för det
enskilda hushållet

269:inkl. kortavgift

TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK

© COPYRIGHT B-REEL 2005

Rabatt för hushållet som vill teckna större abonnemang
Boende som redan är kunder hos Bredbandsbolaget får rabatt på sitt
befintliga abonnemang. Önskar du ett större tv-paket än din förening
tecknat i gruppanslutningsavtalet, ingår det rabatt. För val av tillvalspaket
gäller ordinarie pris. Om föreningen väljer ett gruppanslutningsavtal med
T-1 Bas och hushållet önskar T-3 Stor, så betalar hushållet 229 kr/mån
direkt till Bredbandsbolaget.
Tillval för det enskilda hushållet

					
Hushållets val av tv-paket
T-2 Flex
T-3 Stor

Föreningens avtal

T-1 Bas
79 kr/mån
229 kr/mån

Viasat Silver

i månaden

Viasat Silver

Playtjänster

Filmbutiken

Tv när du vill

Här får du lite mer av allt. Viasat Silver
är kanalpaketet med de stora svenska
kanalerna, musik- och barnkanaler
blandat med dokumentärkanaler och
en omfattande omvärlds-bevakning
inom nyheter och ekonomi.

T-2 Flex

509:-

229 kr/mån

Välj bland 4 000 titlar

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

Viasat Guld

i månaden
inkl. kortavgift

TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK

© COPYRIGHT B-REEL 2005

Viasat Guld
Få alla favoriter i ett paket. Du kan zappa loss
bland familjekanaler, dokumentär-kanaler,
barnkanaler, nyheter och musik. Dessutom
får du de största sportevenemangen med
Premier League och Champions League,
samt åtta olika filmkanaler!

COMEDY

Playtjänster
Tv när du vill

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

Filmbutiken

Välj bland 4 000 titlar

Tillvalspaket

Viasat Premium

Tillvalspaket
Sugen på något extra? Vi har tillvalspaket för dig som
vill addera något mer till ditt tv-utbud. Så om du är ett
riktigt sportfan, filmentusiast eller känner att HD-kvalitet
gör hela skillnaden kan du beställa det du vill ha på
bredbandsbolaget.se eller på 0770-777 000.

Månadsavgift: 319 kr Bindningstid: 12 mån

Tillvalspaket med biosuccéer, storfilmer, actionfilmer, dramer och klassiska filmer från
världens alla hörn. Dessutom får du med Viasats sportkanaler det bästa från sportvärlden
– ishockey, tennis, basket, amerikansk fotboll, kampsport och mycket mer. Du kan skaffa
Viasat Premium oavsett vilket annat kanalpaket du har.
12 månaders bindningstid tillkommer på ditt nuvarande kanalpaket.

Viasat Premium
COMEDY

Viasat Premium HD

Månadsavgift: 388 kr Bindningstid: 12 mån

Med Viasat Premium HD ser du hela Viasats film- och sportutbud i knivskarp bild. Du kan
skaffa Viasat Premium HD oavsett vilket annat kanalpaket du har.
12 månaders bindningstid tillkommer på ditt nuvarande kanalpaket.

Viasat Premium HD
COMEDY

COMEDY

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

Tillvalspaket

Viasat Film

Månadsavgift: 219 kr Bindningstid: 12 mån

Tillvalspaket med biosuccéer, storfilmer, actionsfilmer, dramer och klassiska filmer från
världens alla hörn! Du kan skaffa Viasat Film oavsett vilket annat kanalpaket du har.
12 månaders bindningstid tillkommer på ditt nuvarande kanalpaket.

Viasat Sport

Månadsavgift: 249 kr Bindningstid: 12 mån

Tillvalspaketet med det bästa från sportvärlden. Med Viasats sportkanaler från ishockey,
tennis, basket, amerikansk fotboll, kampsport och mycket mer. Du kan skaffa Viasat Sport
oavsett vilket annat kanalpaket du har.
12 månaders bindningstid tillkommer på ditt nuvarande kanalpaket.

Viasat Film

Viasat Sport
COMEDY

Viasat Film HD

Månadsavgift: 288 kr Bindningstid: 12 mån

Med det här paketet kan du njuta av alla Viasats filmer i perfekt HD-kvalitet. För dig som har
vilket kanalpaket som helst hos oss.
12 månaders bindningstid tillkommer på ditt nuvarande kanalpaket.

Viasat Sport HD

Månadsavgift: 318 kr Bindningstid: 12 mån

Tillvalspaketet med det bästa från sportvärlden. Med Viasat Fotboll HD kan du se Europas
bästa fotboll i överlägsen bildkvalitet och med Viasats andra sportkanaler ser du det bästa
från sportvärlden - ishockey, tennis, basket, amerikansk fotboll, kampsport och mycket
mer. Du kan skaffa Viasat Sport HD oavsett vilket annat kanalpaket du har.
12 månaders bindningstid tillkommer på ditt nuvarande kanalpaket.

Viasat Film HD
COMEDY

COMEDY

Viasat Sport HD*

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

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

Tillvalspaket

C More Max

Månadsavgift: 479 kr Bindningstid: 0 mån

Med det här paketet får du tillgång till all underhållning som C More har att erbjuda.
Sport i världsklass. Senaste storfilmerna först på svensk tv. Nya succéserier samt de
senaste säsongerna av favoriterna visas på C More långt innan de visas på vanlig tv.
Du kan skaffa C More Max oavsett vilket annat kanalpaket du har.

C More Family

Månadsavgift: 299 kr Bindningstid: 0 mån

Gillar du både film, tv-serier och sport? Det här paketet är perfekt för dig som vill ha det
bästa av det bästa. Succéserier visas långt innan de visas på vanlig tv – garanterat utan
reklamavbrott. Du kan skaffa C More Family oavsett vilket annat kanalpaket du har.
C More Family

C More Max

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

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

C More Sport

Månadsavgift: 429 kr Bindningstid: 12 mån

Elva renodlade sportkanaler med Sveriges bästa fotboll från Allsvenskan, internationell
toppfotboll från La Liga, ishockey från SHL och motorsport från bland annat Indycar och
Elitserien i speedway och mycket mer. Du kan skaffa C More Sport oavsett vilket annat
kanalpaket du har.

C More Film

Månadsavgift: 219 kr Bindningstid: 0 mån

Se de senaste storfilmerna först på svensk tv, långt innan de visas på vanlig tv, och en
mängd svenska favoriter och barnfilmer från SF:s stora filmsortiment – garanterat utan
reklamavbrott! Du kan skaffa C More Film oavsett vilket annat kanalpaket du har.
C More Film

C More Sport

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

Tillvalspaket

HD-Paketet

Månadsavgift: 99 kr Bindningstid: 0 mån

HD står för High Definition – som på svenska betyder hög upplösning - och innebär att du
får en skarpare bild på alla sändningar. Då HD-kvalitet ger större filer krävs minst Bredband
60 via telejacket för att det ska fungera problemfritt.

HD-paketet

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

Tillvalskanaler

Månadsavgift: Från 19 kr Bindningstid: 0 mån

Vill du ha ännu mer tv? Vi har en flexibel lösning för dig. Välj bara ut dina favoriter och lägg
till dem till ditt tv-paket. Enkelt. Utvalt och precis som du vill ha det.

Tillvalskanaler

En box – två
valmöjligheter

Boxen med framtidens innehåll
Din egen tidsmaskin
Att komma i tid tillhör det förflutna, åtminstone när det gäller ditt tvtittande. Med våra Playtjänster kan du enkelt gå upp till sju dagar bakåt i
tablån eller se en massa filmer och serier med Playknappen - allt bara ett
knapptryck bort.

Hyr film med tummen
Vissa dagar kanske inte tv-utbudet faller i smaken. Då är det perfekt
att ha ett helt bibliotek av underhållning bara några knapptryck bort. I
Filmbutiken finns något för alla smaker.

Hitta det du vill
Om du vet vad du är ute efter kan du snabbt hitta det med vår sökfunktion.
Vare sig du vill hitta en serie bland våra Playtjänster, en film eller skådis i
Filmbutiken eller program i tv-guiden - hjälper sökfunktionen dig.

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 (Pris 699:-) om du inte valt det från början. Du (eller fjärrkontrollen
beroende på hur man ser det) styr boxen med radiosignaler vilket gör att den
kan stå i ett skåp utan att dina knapptryckningar försvinner ut i etern.

Alternativ 1

HD-box
24 mån bindning 0:12 mån bindning 499:0 mån bindning 1 999:-

Tv i flera rum

Alternativ 2
Från

0:-

Inspelningsbar

HD-box
24 mån bindning 599:12 mån bindning 999:0 mån bindning 2 599:-

Från

599:-

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. Allt du behöver är bredband via fiber.
För kanalpaket från C More ingår tv i flera rum utan extra kostnad.

Vilket bredband
passar dig?
Hur surfar du? Med oss är du alltid uppkopplad om du vill.
Skickar du mest mail och kollar favvosidan då och då? Älskar
du onlinespel? Eller är du en av många som numera streamar
all din underhållning från nätet? Vi är alla olika, men vad som
är klart är att allt eftersom tekniken utvecklas växter behovet
för en snabb och trådlös uppkoppling.

Bredband

Via bredbandsuttaget

Bredband 100

Snabb surf för tunga filer

Genom den gruppanslutning som er förening har tecknat finns en vald
hastighet på bredband. 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.
Om föreningen väljer ett gruppanlutningsavtal med Bredband 100/100
och hushållet önskar Bredband 250/100 så betalar hushållet 79 kr/mån
direkt till Bredbandsbolaget. Se tabellen hur mycket det kostar för
snabbare bredband.

Det här är en riktigt snabb och stabil uppkoppling som låter dig surfa, streama
film och tv med HD-kvalitet på flera datorer i nätverk. Du kan också spela
dataspel högupplöst online, samtidigt som du surfar, betalar räkningar eller
använder sociala medier, laddar ner on demand-film eller musik.
Hastighet: 60-100 Mbit/s. Upp: 6-10 Mbit/s.

Bredband 100/100
Snabb surf för tunga filer

Det här är, precis som Bredband 100, en riktigt snabb och stabil uppkoppling.
Här får du även en uppladdningshastighet på upp till 100 Mbit/s. Den
påverkar hur snabbt du kan skicka filer, som exempel bilagor och bilder.
Hastighet: 60-100 Mbit/s. Upp: 60-100 Mbit/s.

Bredband 250/100

Uppgradera?

					

Supersnabbt till superpris

Föreningens avtal

Hushållets val av hastighet
Bredband 100
Bredband 100/100

10/1
99 kr
109 kr

100/10

100/100

Bredband 250/100

149 kr

99 kr

79 kr

Bredband 1 Gbit/s

779 kr

749 kr

719 kr

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. Här får du även en uppladdningshastighet på upp till 100 Mbit/s.
Hastighet: 150-250 Mbit/s. Upp 60-100 Mbit/s.

49 kr

Bredband 1 Gigabit
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.

Telefoni

Telefoni

Säkerhetspaketet ingår

Med telefoni via bredbandet ringer du både smart och billigt. Om du
bara använder din fasta telefon ibland rekommenderar vi Mini för bästa pris.
Max är det kloka valet för dig som är en riktig snackis.

F-Secures senaste säkerhetspaket ingår i ditt bredband från oss utan
extra kostnad i 3 månader (värde 49 kr/mån). Du kan använda säkerhetspaketet på tre datorer.

• Antispam

• Surfskydd

Telefoni Max

• Antivirus

• Föräldrakontroll

• Brandvägg

• Svensk version

Obegränsade samtal till fasta nätet.
Obegränsade samtal mobila nätet
(upp till 300 minuter per månad).
Behåll ditt nuvarande nummer.
Ingen bindningstid.

• Skräppostfilter

• Fri support

Fungerar med valfri bredbandshastighet samt 4G Hemma.

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

49 kr/mån
Skydd för
3 datorer.

Det här får du alltid
med våra bredband
På Bredbandsbolaget är vårt motto ”Upplev mer” och det gäller
allt vi gör. Så självklart får du mer än bara bredband. Bland annat ingår ett
trådlöst modem, fritt säkerhetspaket i 3 månader, fri teknisk support (som är
flerfaldigt prisbelönad), 5 e-postadresser, 5 hemsidor och Box lagring med
10 GB fri lagring första året.

Trådlöst modem

Fri teknisk
support

5 e-postadresser
+ 5 hemsidor

Box lagring, 10 GB
fri lagring 1:a året

Trött på sladdarna?
Lösning 1
Med trådlös överföring mellan HD-box och modem kan du
placera tv:n var du vill, och möblera om så ofta du vill.

795:-

Beställ trådlös tv på: 0770-777 000

Lösning 2
Vill du slippa dra långa sladdar mellan HD-boxen och
modemet? Då går det att flytta bredbandsuttaget och
modemet närmare. Gör det enkelt för dig och slå en
signal så fixar InfoCare det praktiska. För kundpris gå
in på infocare.se alternativt ring 08-40 40 300.

Bredbandsexperten
Behöver du annan vägledning i teknikdjungeln? Som hur du ansluter
paddan till ditt trådlösa bredband eller kopplar tv:n till datorn? Vi hjälper dig
gärna. Ring bara Bredbandsexperten på: 0770-777 666
Kostnad: 19 kr/min (max 285 kr för 30 min).
Lokalsamtalskostnad tillkommer.
Öppettider: vardagar 10 – 20, helger 10 – 18

Med reservation för ändringar i villkor och erbjudanden.

ECPAT
&
Bredbandsbolaget
Samarbetet vi vill ska ta slut.
Bredbandsbolaget har sedan 2005 samarbetat med ECPAT. Det är
ett pionjärprojekt där vi gör allt vi kan för att hjälpa ECPAT bidra i
kampen mot barnsexhandel. Samarbetet har pågått länge, men vi
vill inte att det ska behöva fortsätta. Att någon kan tjäna pengar på
sexuellt utnyttjande av barn är ett fenomen som måste ta slut!
Det är därför vi tar vårt ansvar och det är därför vi tycker ECPATs
arbete är så fantastiskt bra. Idag finns vi där som samarbetspartner för
att förebygga barnsexhandel i våra produkter och tjänster. Vi utbildar
våra anställda och i samarbete med Rikskriminalpolisen blockerar vi
även illegala sajter med material som skildrar sexuella övergrepp på
barn.
Och hur hemskt det än låter så gör vi stor skillnad – tusentals
försök blockeras varje dag.

Läs mer och ge ditt stöd på ecpat.se
ECPAT Sverige bildades 1996 och ingår i ett internationellt nätverk med 81 organisationer i 74 länder.
De kämpar dagligen för barns självklara rättighet – att slippa säljas för sexuellt utnyttjande.

Vi hörs väl snart?
Skulle du undra över något finns det massor att läsa
på bredbandsbolaget.se eller så kan du ringa oss
på 0770-777 000. Öppet 8–22 alla dagar året runt.
Följ oss på Facebook!

Med reservation för ändring av villkor och erbjudanden.

TF 92 477 14-06

Följ oss på Facebook!

Läs mer på bredbandsbolaget.se
eller ring 0770-777 000

