
Välkommen till Bredbandsbolaget
Vi har Sveriges nöjdaste kunder



Vad tänker du på när du väljer bredband? Vill du ha hög hastighet?  
Att det ska vara riktigt stabilt? Prioriterar du att få mycket för pengarna? 
Eller känner du att service är det som är avgörande för dig?  

Ja, oavsett vad du letar efter, så vill vi sträcka lite på oss och säga att 
Bredbandsbolaget är ett riktigt bra val för dig. Beviset på det är att vi faktiskt 
har vunnit pris för Sveriges nöjdaste kunder (SKI 2011). Du får också tillgång 
till en kundservice som anses vara sveriges bästa (SKI 2011/2010/2009).

Så vad kan du få från oss? Ja, förutom ovan nämnda fördelar, har vi en 
rad erbjudanden du kan välja bland: höga och låga bredbandshastigheter, 
tv via bredbandet, telefoni och ett helt gäng med smarta tilläggstjänster. 
Allt kan du läsa om i den här broschyren. 

Trevlig läsning!

 Hej!



Tre flugor i en smäll. Fördelen med att samla allt hos Bredbandsbolaget 
är många. Vårt bredband tillhör Sveriges snabbaste, är stabilt och säkrat 
för framtiden. Vårt tv-erbjudande har både ett svårslaget Baspaket och 
möjlighet till massvis av extrakanaler. Med vår telefonilösning, ringer du 
smart och billigt via bredbandet. En helhetslösning med tv, bredband och 
telefoni är helt enkelt ett val för dig som gillar att få väldigt mycket för 
mindre än vad du är van vid. 

Gemensam anslutning blir billigare. Bor du i en bostadsrätt kan din 
förening teckna kollektivt avtal genom gruppanslutning för bredband,  
tv och telefoni. Be din styrelse kontakta oss så hjälper vi till med det.

Tv, bredband
& telefoni i ett 
paket



Hur surfar du? Är du en person som  
bara skickar mail och kollar favvosidan  
då och då, eller är du en av dem som älskar  
att spela spel över nätet? Olika sätt att  
använda bredbandet kräver olika  
hastigheter, och för att du ska kunna  
få en lösning som passar dig, så har  
vi en rad olika hastigheter att välja på.

 

Bredband

Bredband 10 – Slimmat och snabbt för allt i vardagen

Med det här bredbandet kan du ha flera datorer i ett nätverk. 
Streama eller ladda ner musik, HD-tv och on-demandfilm.  
Det går fort att surfa, betala räkningar, blogga och twittra.  
Hastighet: 6-10 Mbit/s. Upp: 0,5-1 Mbit/s.

Bredband 30 – Kolla på HD-tv och spela onlinspel

Ett snabbt bredband för dig som vill hyra film via nätet, streama HD-tv 
och musik utan problem, använda sociala media och spela onlinespel. 
Med det här bredbandet går det bra att använda flera datorer på en gång. 
Hastighet: 20-30 Mbit/s. Upp 0,5-1 Mbit/s.

Bredband 100 – Snabb surf för tunga filer

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

Bredband 100/100 – Blixtsnabbt både upp och ner

Hundra/hundra betyder att det går lika fort att ladda ner filer som att 
ladda upp dem. Perfekt för dig som vill utnyttja bredbandets möjligheter 
till max. Streama filmer, spela onlinespel, jobba med extremt tunga filer, 
skicka och ta emot utan problem. Fungerar bra för nätverk med flera 
datorer samtidigt. Hastighet: 60-100 Mbit/s. Upp 60-100 Mbit/s.

Bredband 250 – Supersnabbt till superpris

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.  
Hastighet: 150-250 Mbit/s. Upp 150-250 Mbit/s.

Bredband 1 Gbit – 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.

Via bredbandsuttaget

239:-
i månaden

499:-
i månaden

899:-
i månaden

 379:-
i månaden

289:-
i månaden

320:-
i månaden



Detta ingår alltid...
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 12 månader, fri teknisk support (som är 
flerfaldigt prisbelönad), 5 e-postadresser, 5 hemsidor och Box lagring med 
10 GB fri lagring om året.

Trådlöst modem,
så länge du är kund

Fritt säkerhetspaket
i 12 månader

Fri teknisk
support

5 e-postadresser
+ 5 hemsidor

Box lagring, 10 GB
fri lagring 1:a året



Tv med extra allt Vad sägs om fler kanaler, playtjänster direkt i tv:n och möjlighet att spola 
och pausa i programmen som du vill? Med tv från oss och en inspelningsbar 
HD-box kan du få allt det och lite till. Välj bland kanaler från Viasat, Canal 
Digital och Canal+ och få tillgång till mängder av film, dokumentärer, sport 
och barnprogram. Du kan helt enkelt få morgondagens tv redan idag.

Vårt baspaket: 
13 kanaler, 

playtjänster och 
filmbutik för  

99:-/mån!

Välj bland 
utbud från Viasat, 

Canal Digital 
och Canal+



Viasat Guld
Få alla dina favoriter i ett paket. Du kan zappa loss 
bland familjekanaler, dokumentärkanaler, barnkanaler, 
nyheter och musik. Dessutom får du de största sport-
evenemangen med Premier League och Champions 
League, samt åtta olika filmkanaler! Du kan även köpa till Viasat Golf (99 
kr/mån) för direktsänd golf i världsklass. Viasat HD (69 kr/mån) ger dig 
fyra av våra populära kanaler i bästa möjliga bildkvalitet.

409

Viasat Silver
Få lite mer av allt. Viasat Silver är kanalpaketet med 
de stora svenska kanalerna, musik- och barnkanaler 
blandat med dokumentärkanaler och en komplett 
omvärldsbevakning inom nyheter och ekonomi.

Med en blandning av underhållning, sport, fakta och 
film i de mest populära svenska kanalerna får du mycket 
underhållning för pengarna. Det ingår 13 kanaler, play-
tjänster direkt i tv:n och tillgång till vår filmbutik för bara 
99 kr/månad! Baspaketet ingår i alla våra andra kanalpaket.

Baspaketet
99

Bindningstid 12 månader. Startavgift 295 kr. Fraktavgift 96 kr. Kortavgift 299 kr/halvår. Tekniska begränsningar gör att 
tv inte kan levereras till alla adresser. Med reservation för ändringar i kanalutbudet.

199



Canal+ Total  
Gillar du sport och film och är trött på att missa  
dina favoritprogram? I Canal+ Total ingår tjänsten 
Canal+ Play som gör att du kan titta när det passar  
dig. Du får serier, SF-filmer och Hollywoodsuccéer. 
Med Canal+ Total har du aldrig tråkigt! 

Canal Digital Medium
Det här är paketet som har något för alla i familjen! 
Du får ett brett utbud av underhållning, dokumentärer, 
barnprogram, serier och sport. 

Canal+ Max 
Vill du ha tillgång till allt som Canal+ sänder?  
Med Canal+ Max får du alla filmer, alla serier och all 
sport – varenda match i Allsvenskan och Elitserien, 
hundratals matcher från La Liga, i ett och samma 
paket. Enkelt!

Canal Digital Medium  
med Canal+ Total 
Här får du mycket av allt! Dokumentärer, nyheter, 
serier, barnprogram och sport. Dessutom ingår massvis 
med film och sport från Canal+. 

379

498

199

429

Bindningstid 12 månader. Startavgift 295 kr. Fraktavgift 96 kr. Kortavgift 299 kr/halvår. Tekniska begränsningar gör att 
tv inte kan levereras till alla adresser. Med reservation för ändringar i kanalutbudet.



Tillvalsspaket
Sugen på något extra? Vi har tilläggspaket 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!

Viaplay
Månadsavgift: 69 kr Bindningstid: 0 månader
Innehåller populära svenska serier från TV3, TV6 och TV8. Viaplay visar även dokumentärer 
från Viasat Explorer Play, Viasat History Play och Viasat Nature Play. För dig som har 
kanalpaket Viasat Guld hos oss.

Viasat HD
Månadsavgift: 69 kr Bindningstid: 0 månader
Det här tillvalspaketet innehåller fyra av Viasats mest populära HD-kanaler. För dig som har 
kanalpaket Viasat Guld hos oss.

Canal Digital HD 
Månadsavgift: 69 kr Bindningstid: 0 månader
Innehåller fyra av Canal Digitals mest populära HD-kanaler. För dig som har kanalpaket 
Canal Digital medium eller Canal Digital Medium C+ hos oss.

Canal+ Film
Månadsavgift: 219 kr Bindningstid: 0 månader
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 filmstortiment – garanterat utan 
reklamavbrott! Du kan skaffa Canal+ Film oavsett vilket annat kanalpaket du har.

Viasat Film
Månadsavgift: 189 kr Bindningstid: 12 månader
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 Film HD
Månadsavgift: 258 kr Bindningstid: 12 månader
Tillvalspaket med biosuccéer, storfilmer, actionfilmer, dramer och klassiska filmer från 
världens alla hörn! För dig som har vilket kanalpaket som helst hos oss.

12 månaders bindningstid tillkommer på ditt nuvarande kanalpaket. 

Blandat

Film



Premium

Viasat Premium
Månadsavgift: 269 kr Bindningstid: 12 mån
Tillvalspaket med biosuccéer, storfilmer, actionfilmer, dramer och klassiska filmer från 
världens alla hörn. Dessutom får du med TV10 och 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. 

Canal+ Max
Månadsavgift: 449 kr   Bindningstid: 0 mån
Sport i världsklass. Senaste storfilmerna först på svensk tv. Nya succéserier samt de 
senaste säsongerna av favoriterna visas på Canal+ Max långt innan de visas på vanlig tv. 
Du kan skaffa Canal+ Max oavsett vilket annat kanalpaket du har.

Viasat Premium HD
Månadsavgift: 338 kr Bindningstid: 12 mån
Med Viasat Film HD ser du premiärkanalens alla biosuccér och toppfilmer i knivskarp bild. 
Tillvalspaket med biosuccéer, storfilmer, actionfilmer, dramer och klassiska filmer från 
världens alla hörn. 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 Premium HD oavsett vilket annat kanalpaket du har. 

12 månaders bindningstid tillkommer på ditt nuvarande kanalpaket. 

Canal+ Total
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 Canal+ Total oavsett vilket annat kanalpaket du har.



Canal+ Sport

Viasat Golf

Månadsavgift: 399 kr   Bindningstid: 0 månader
Tio renodlade sportkanaler med fotboll från Allsvenskan, La Liga, Holländska ligan, 
Argentinska ligan, Serie A och Carling Cup. Hockey från Elitserien och motorsport från 
Indycar, DTM, BTCC, Formel 3 och Elitserien i speedway. Du kan skaffa Canal+ Sport oavsett 
vilket annat kanalpaket du har.

        

Månadsavgift: 99 kr    Bindningstid: 0 månader
Med över 2000 timmar direktsänd golf i världsklass visar Viasat Golf allt som är värt att 
se inom golf. Kanalen direktsänder samtliga Majors, Europatouren, USA-touren, Ryder 
Cup och mycket mer. För dig som har kanalpaket Viasat Guld hos oss.

Månadsavgift: 219 kr   Bindningstid: 12 månader
Tillvalspaketet med det bästa från sportvärlden. Med TV10 och 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. 

Månadsavgift: 288 kr   Bindningstid: 12 månader
Tillvalspaketet med det bästa från sportvärlden. Med Viasat Fotboll HD kan du se 
Europoas 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 Sport

Viasat Sport HD

Sport

Tilläggspaket Canal+ Sport

Viasat Sport

Viasat Sport HD

Tilläggspaket Viasat Golf



Vår HD-Box ingår i samtliga abonnemang. Med superskarp bild höjer HD din tv-upplevelse 
till en helt ny nivå. Alla som har vår HD-box kan se HD-filmer i filmbutiken. 

Våra boxar Vad är HD?

Enkelt sagt betyder HD att du får en skarpare bild. Om vi går mer på 
djupet kan vi säga att HD är en engelsk förkortning för High Definition – 
hög upplösning. Upplösningen är det som avgör hur tydlig bild du kan få 
på din tv, och både gäller själva tv-apparaten och formatet tv-kanalen 
sänds i. Men tillbaka till det enkla. En HD-tv med HD-kanaler får helt 
enkelt en mycket klarare och skarpare bild.

Om du vill titta på tv i ytterligare ett rum kan du skaffa en extra HD-box
med ett extra programkort, sk tvillingkort. Du får då exakt samma kanaler 
även i det andra rummet och betalar endast halva priset för det. Du betalar 
ingen extra kortavgift eller startavgift för ditt tvillingabonnemang. 

Tvillingabonnemang

Titta på ett program, spela in ett annat och pausa i direktsänd tv. Spela in upp till 160 
timmar! Den här boxen med hela 320 GB lagringsutrymme ger dig fler valmöjligheter än 
någonsin och höjer din tv-upplevelse ytterligare ett snäpp. 

Du får låna 
HD-boxen utan 

kostnad.

Du hyr 
HD-boxen 
för endast 
39 kr/mån.

HD-Box

Inspelningsbar HD-Box



Telefoni Mini
19 kr i månaden tillsammans 
med valfri Bredbandshastighet.

Med telefoni från oss får du en smidig allt-i-ett-lösning som låter dig
ringa till ett riktigt bra pris, både inom Sverige och till utlandet.

Telefoni
Lösning 1.  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 Nätverksakuten 
det praktiska. För kundpris uppge kampanjkod “Kund hos 
Bredbandsbolaget”.

Nätverksakuten når du på: 08-40 40 300

Lösning 2. Med trådlös överföring mellan HD-box 
och modem kan du placera tv:n var du vill, och 
möblera om så ofta du vill.

Beställ trådlös tv på: 0770-777 000

Bredbandsexperten
Behöver du hjälp med något annat? Som att montera ihop hemma-
biosystemet eller koppla tv:n till datorn? Vi hjälper dig gärna med 
saker utöver vår tv-tjänst. 

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.

från

795

1 025

Trött på sladdarna?

Hej!



Med reservation för ändring av villkor och erbjudanden.

Vi hörs väl snart?
Ett bra bredband gör stor skillnad. Våra hem blir mer och mer digitala 
och med rätt uppkoppling kan du fylla ditt hem med upplevelser och 
smarta lösningar. Ta dig tid att upptäcka möjligheterna – vi lovar att 
det är värt det. Skulle du undra över något finns det massor att läsa på 
bredbandsbolaget.se eller så kan du ringa oss på 0770-777 000.
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Läs mer på bredbandsbolaget.se
eller ring 0770-777 000


