
 

 
 

AKTUELLA LEVERANTÖRER I FIBERNÄTET 
 

 

Bahnhof levererar: Bredband, Telefoni samt ett flertal tilläggstjänster. 

Se www.bahnhof.se för mer information. För support ring: 08 – 555 771 50.  

Bredbandshastighet och pris Övrigt 
10/10 Mbit/s 145 kr/mån Ingen startavgift 

100/10 Mbit/s 185 kr/mån Tre månaders bindningstid 
100/100 Mbit/s 255 kr/mån En månads uppsägningstid 
 

 

  

AllTele levererar: Bredband, Telefoni, samt ett flertal tilläggstjänster. 

Se www.alltele.se för mer information. För support ring: 0910 - 79 80 00. 

  Startavgift Startavgift Startavgift 
Bredbandshastighet och pris 0 mån bindn 12 mån bindn 24 mån bindn 

10/10 Mbit/s 149 kr/mån 199 kr 95 kr 0 kr 
100/10 Mbit/s 199 kr/mån 199 kr 95 kr 0 kr 

100/100 Mbit/s 259 kr/mån 199 kr 95 kr 0 kr 
 

 

  

Bredband2 levererar: Bredband, Telefoni, samt ett flertal tilläggstjänster. 

Se www.bredband2.com för mer information. För support ring: 0770-811000 

Bredbandshastighet och pris Övrigt 
10/10 Mbit/s 189 kr/mån Ingen startavgift 

100/10 Mbit/s 209 kr/mån Ingen bindningstid 
100/100 Mbit/s 279 kr/mån En månads uppsägningstid 

http://www.bahnhof.se/
http://www.alltele.se/
http://www.bredband2.com/
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Teknikbyrån levererar: Bredband 

Se www.teknikbyran.se för mer information. För support ring: 08-510 664 01 

Bredbandshastighet och pris Övrigt 

10/10 Mbit/s 149 kr/mån Ingen startavgift 
100/10 Mbit/s 199 kr/mån Ingen bindningstid 

100/100 Mbit/s 269 kr/mån Tre månaders uppsägningstid 
200/50 Mbit/s 389 kr/mån  

300/100 Mbit/s 529 kr/mån  
 

 

 

Sappa är en kommunikationsoperatör för IPTV. För att komma igång med IPTV så 
rekommenderas att ni går via Sappa. Via deras hemsida kan ni se kanalpaket samt även köpa 
IPTV-box. Via Sappa:s IPTV så går det utmärkt att beställa kanaler från VIASAT och CMORE i 
samma box! 

Se www.sappa.se för mer information. För support ring: 0774-444744 

 

 
Serverado är en kommunikationsoperatör för IPTV. För att komma igång med IPTV så 

rekommenderas att ni går via Serverado. All IPTV administreras av dem. Via deras hemsida kan 
ni se olika IPTV-leverantörer och även köpa boxar och tillbehör. Via denna IPTV lösning så går 
det utmärkt att beställa kanaler från ViASAT och C MORE i samma box! 

Se www.serverado.se för mer information. För support ring: 08-5000 5777 
 

 

 

Bredbandstelefoni 
Förutom de i dokumentet nämnda telefonileverantörerna så finns det väldigt många företag 
som levererar bredbandstelefoni. Idag finns det tyvärr ingen hemsida som samlar dessa på 
en plats för att konsumenter lätt ska kunna jämföra. Men marknaden är stor och ni kan välja 
vilken leverantör ni vill! 

http://www.teknikbyran.se/
http://www.sappa.se/
http://www.serverado.se/
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