INFORMATIONSBLAD
Tjänsteutbud i Säffle fibernät
Vi levererar tjänster för internet, telefoni och TV för privathushåll och
anpassade tjänster för företag.

Ett informationsblad för dig som söker sammanfattad
information om tjänsteleverantörerna och tjänster för Internet,
IP-telefoni och IPTV i Säffle fibernät. Observera att de priser som
presenteras kan ändras i samband med kampanjer och
konkurrens. För mer information om priser hänvisar vi till
tjänsteleverantörernas egna broschyrer, webbsidor och
kundtjänster.

INTERNET
Tjänsteutbudet i Säffle fibernät

Tjänsteleverantör

Tjänst

Pris/månad

AllTele bredband 0,25 Mbit/s
AllTele bredband 10/10 Mbit/s
AllTele bredband 100/10 Mbit/s
AllTele bredband 100/100 Mbit/s

115 kr
199 kr
299 kr
699 kr

Bahnhofprivat 0,25 Mbit/s
Bahnhofprivat 10/10 Mbit/s
Bahnhofprivat 100/10 Mbit/s
Bahnhofprivat 100/100 Mbit/s

114 kr
194 kr
294 kr
594 kr

Bredband2 0,25/0,25 Mbit/s
Bredband2 10/10 Mbit/s
Bredband2 100/10 Mbit/s
Bredband2 100/100 Mbit/s

113 kr
193 kr
293 kr
589 kr

Telia Bredband 10/10 Mbit/s
Telia Bredband 100/10 Mbit/s
Telia Bredband 100/100 Mbit/s

299 kr
339 kr
399 kr

www.alltele.se
0910-798 000

www.bahnhof.se
08-555 771 50

www.bredband2.se
0770-811 000

www.telia.se
020-755 766

Tyfon Bredband 10/10 Mbit/s
Tyfon Bredband 100/10 Mbit/s
Tyfon Bredband 100/100 Mbit/s

198 kr
294 kr
594 kr

www.tyfon.se
08-546 000 00

En del av tjänsteleverantörerna erbjuder tillsammans med Internettjänsten också Telefoni
(s.k. Bredbandstelefoni), andra erbjuder prioriterad telefoni, se avsnitt för IP-telefoni
prioriterad.
Tjänsteleverantörerna kan dessutom erbjuda olika tilläggstjänster för exempelvis Epostkonton, webbplats, Antivirus, SPAM-hantering m.m. För mer information om dessa
hänvisar vi till tjänsteleverantörernas specifika informationsblad och webbplatser.

IP-TELEFONI prioriterad
Tjänsteutbudet i Säffle fibernät
Prioriterad telefoni betyder att telefonin över fibernätet alltid garanteras utrymme i
kommunikationen och kan inte störas av andra tjänsters krav på utrymme.
Här är variationerna väldigt stora och det är svårt att ge en sammanfattande bild på
tjänsternas innehåll. Vi hänvisar därför till tjänsteleverantörernas egen kundtjänst och deras
webbplatser för mer information.
Fördelen med bredbandstelefoni är att den fasta avgiften är betydligt lägre än vid telefoni
via koppar.
För mer information om prisskillnaden kontakta respektive tjänsteleverantör.

Tjänsteleverantörer som levererar prioriterad IP-telefoni
Tjänsteleverantör

Tjänst

Ca-pris/månad

AllTele Bas (redan bredbandskund)
AllTele Bas (ny kund)

35 kr
75 kr

AllTele har tre alternativ: AllTele Bas, AllTele Kväll & Helg och
AllTele Dygnet Runt. För mer information om dessa kontakta
AllTele direkt.

Telia Mini

från 80 kr

Telia har flertalet alternativ när det gäller IP-telefoni, för mer
information och priser kontakta Telia direkt.

Allmänt om TV via Säffle fibernät
TV över Bredband kallas även för IPTV och att se TV över Bredband fungerar på samma sätt
som traditionell TV över antenn eller Satellit. TV-utbudet styrs över fjärrkontrollen som
medföljer TV-boxen, du behöver en TV-box per TV-apparat. Har man flera TV-apparater som
ska kopplas på Bredbands-TV behöver man en fördelningslåda, även kallad TV-switch, som
ska hantera flera boxar. En sådan kan man köpa ute i fackhandeln eller via sin TV-leverantör.

TV-box – Det krävs en (1)box per TV-apparat och de boxar som levereras av
tjänsteleverantörerna i Säffle fibernät klarar HD-kanaler. Modell och pris varierar
mellan tjänsteleverantörerna.

Tjänsteleverantörerna och priser kan variera från nät till nät. I Säffle fibernät finns en
överenskommelse med kommunikationsoperatören om att basutbudet ska vara gratis. Detta
är inte generellt gällande i fibernät så det kan vara bra att vara uppmärksam på när Du
betalar för Din TV-tjänst. I grundutbudet ingår:

När man beställer TV över Bredband i Säffle fibernät behöver man dessutom en box som
delar Din förbindelse mellan TV, Internet och Telefoni. Denna box kallas Bredbandsswitch
och levereras 5-10 dagar efter beställning av kommunikationsoperatören Telia. Den kommer
i ett postpaket som ska hämtas ut på närmaste postutlämningskontor. Har Du redan
mottagit en Bredbandsswitch för annan tjänst kommer det inte att levereras någon
ytterligare.
Du kan välja på följande TV-leverantörer i Säffle fibernät.

Kundtjänst: 020-755 766
www.telia.se

Kundtjänst: 08-50 00 57 77
www.serverado.se

Telia erbjuder över 100 kanaler, 30 programbibliotek och en videobutik med över 2 500
filmer. Telias kanalutbud innehåller kanaler från C More, Viasat, Internationella kanaler,
Nordenkanaler och mycket mer.


Telias paket börjar med Start som innehåller grundutbudet plus Videobutik och
AccessTV.



Lagom-paketet motsvarar cirka 18 kanaler med inriktning på C More eller Viasat.



Stor-paket motsvarar 45+ kanaler också med inriktning på C More eller Viasat.

Telia erbjuder även kombinationspaket med Internet och Telefoni tillsammans med TV
vilket, ger en mer fördelaktig prisbild.
För mer information och priser besök ww.telia.se

Serverado levererar tillsammans med sina partners Sveriges största utbud av TV-innehåll. De
har fyra underleverantörer som levererar utökat utbud av TV-kanaler. Dessa erbjuder också
gratis TV-box/ar vid bindningstid.
Underleverantörerna är:

Bahnhof erbjuder bl.a. Nordenkanaler, C-more, TV4-paket och möjlighet till paket á la carte.
Kundtjänst: 08-555 771 50
Hemsida: www.bahnhof.se

Zontv har ett stort utbud av internationella kanaler.
Kundtjänst: 040-571 330
Hemsida: www.zontv.se

Erbjuder ett utbud av Nordenkanaler, internationella kanaler, C-more, TV4-paket och
möjlighet till paket á la carte.
Kundtjänst: 0300-152 40
Hemsida: www.ipsweden.se

OBSERVERA!
Priserna är levande och kan ändras i samband med kampanjer och konkurrens. SäKom reserverar sig därför för eventuella
felaktigheter och prisändringar.

SäKom kundtjänst
Telefon: 0533-68 11 10
E-post: bredband@sakom.se
Hemsida: www.safflefibernat.se

