
Välj vad du vill ha!
Eftersom det är Öppen Fiber® du nu har fått indraget i ditt hem kan du 
själv välja den tjänsteleverantör som passar dig bäst. Du kan antingen 
välja att köpa alla fibertjänster från en och samma tjänsteleverantör, 
eller olika tjänster från olika tjänsteleverantörer.

I den här foldern kan du se vilka tjänsteleverantörer du har att välja 
mellan, och var du kan få reda på mer om dem. Om du tycker det är 
svårt att välja, behöver du bara ansluta en dator till ditt fiberuttag och 
gå till www.bredbandswebben.se så får du hjälp att bestämma dig. 
Det är också där du gör din beställning.

Det här får du med Öppen Fiber®:
Mer bredband för pengarna!
Du får snabbare bredband för samma månadsavgift. Och beroende på vilken 
tjänsteleverantör du väljer kan du få ända upp till 1000 Mbit/s!

Framtidens tv!
Din tv får fler funktioner, t.ex. on demand-tv som gör att du kan se ditt favoritprogram 
när du vill, hur många gånger som helst.

Telefoni som vanligt
Du ringer precis som vanligt med din gamla telefon, men via bredbandet 
och då kostar det dessutom oftast lite mindre.

Läs mer på  
www.bredbandswebben.se

Nu är ditt hus 
lite roligare! 
– Du har Öppen Fiber® i ditt hem
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Öppen Fiber är ett registrerat varumärke av TeliaSonera AB.



Öppen Fiber® ger dig tillgång till det bästa som finns på marknaden 
när det gäller tv, bredband, telefoni och andra digitala tjänster 
– från den tjänsteleverantör du själv väljer.

Det betyder att du kan få snabbare bredband och fler tv-kanaler 
än du haft tillgång till via telenätet eller tv-uttaget, och dessutom 
kan du få telefoni via bredbandet.

I dagsläget ger den snabbaste uppkopplingen du kan få via fiber 
hela 1000 Mbit/s – ett överflöd med tanke på vad dagens tjänster 
kräver. Teoretiskt sett skulle du kunna ladda ned en fil på 4,5 GB 
– lika mycket som en dvd-skiva – på bara 40 sekunder! Det betyder 
att du förmodligen aldrig mer behöver sitta och vänta medan en 
hemsida laddas, och att du redan idag är rustad för morgondagens 
internettjänster, vilka de än är!

Tv, bredband 
och telefoni, men 
mycket bättre!

Universal Telecom har 
en enkel och ganska 
självklar filosofi som har 
präglat arbetet sedan 
starten 1998. Våra kunder 
ska varken behöva oroa 
sig över kostnader eller 
teknikkrångel. Bredband 
och telefoni ska fungera 
och vara billigt - svårare 
än så är det inte. Univer-
sal Telecom ger dig bred-
band med hastigheter 
från 10 till 100 Mbit/s.

Läs mer på 
universal.se

Tyfon har levererat 
bredband sedan 1999 
och telefoni sedan 2004, 
till allt från hushåll och 
småföretag till kommuner 
och storföretag – med 
nöjda kunder som 
viktigaste mål. Tyfon ger 
dig bredband med 
hastigheter från 10 till 
100 Mbit/s.

Läs mer på 
tyfon.net

Tjänsteleverantörerna du kan välja mellan

AllTele är den lilla, stora 
operatören som fulländar 
ditt hem med bredband, 
telefoni, tv och mobil-
telefoni. De är tillräckligt 
stora för stabilitet, men 
tillräckligt små för att 
kunna ge personlig 
service. Alltele ger dig: 
integritetsskyddat bred-
band med hastigheterna 
10 till 1000 Mbit/s, bred-
bandstelefoni och 
modern IPTV.

Läs mer på 
alltele.se/oppenfiber

Inred ditt digitala hem 
med Telia så får du ett 
riktigt snabbt bredband, 
bredbandstelefoni och 
trådlös tv för upp till 
5 tv-apparater. Det ger 
dig tillgång till massor av 
kanaler och en inbyggd 
videobutik, där du hyr 
dina filmer med fjärr-
kontrollen. 
Telia ger dig bredband 
med hastigheter från 
10 till 1000 Mbit/s.

Läs mer på 
telia.se/fiber

Från Bahnhof kan du få 
bredband och IP-telefoni. 
Bahnhof levererar 
integritetsmärkt bredband, 
eftersom de värnar om 
deras användares 
privatliv. Bahnhof erbjuder 
bredband med hastigheter 
från 10 till 1000 Mbit/s.

Läs mer på 
bahnhof.se

Bredband2 är en 
nationell bredbands-
leverantör, med bästa 
tjänst och service i fokus. 
De erbjuder förutom 
bredband, ett brett 
utbud av IP-telefoni, 
samt tjänster för lagring, 
backup och säkerhet. 
Bredband2 ger dig bred-
band med hastigheter 
från 10 till 1000 Mbit/s.

Läs mer på 
bredband2.com


