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Bilaga 2: Bredbandstjänster och priser 
Med Telias tjänster får föreningens medlemmar bl.a. tillgång till supersnabbt bredband och digital-tv 
med ett brett utbud av tv-kanaler, HD-tv och inbyggd videobutik (Video on Demand). Telia 
tillhandahåller utrustning i form av trådlös router, digital-tv-box och kablage som placeras hos 
medlemmarna och ägs av Föreningen. Fri support och utbyte av defekt hårdvara ingår under hela 
avtalstiden. 

 

 

Telia Bredband 100/100 
Hastigheten passar perfekt för dig som vill kunna streama filmer i hd, spela online och 
ladda ner tunga filer eller familjen som delar på uppkopplingen, streamar mycket 
underhållning eller laddar upp mycket information.5 valfria e-postadresser ingår. 
Med tjänsten Play+ kan du se på tv-kanaler och film via din dator, mobil eller surfplatta 
 

 

Telia Digital-TV, kanalpaket Lagom  
Telia Digital-tv är Sveriges populäraste tv-tjänst. Du får ett brett utbud av kanaler och 
programbibliotek som innehåller program och filmer som du kan se när du vill. Du får 
även tillgång till Sveriges största videobutik med över 5000 filmer. Med tv via fiber kan 
du se kanaler i hd-kvalité och du kan få tv till flera rum. Vill du lägga till annat utbud 
som HBO, C More eller Viasat gör du det enkelt på telia.se. 
 

 

Telia Bredbandstelefoni 
Med Telia bredbands-telefoni kan du behålla ditt fasta nummer. Du kan välja mellan 
fem olika prisavtal som ger dig möjlighet att påverka dina samtalskostnader. 
Medlemmarna betalar själva sina resp. samtalsavgifter. 
 

 

Trådlös router  
Telia Smart är en gateway som ger dig ett säkert, trådlöst hemmanätverk som du 
ansluter datorer, surfplattor, mobiltelefoner mm.  
 

 

Hjälp att komma igång? 
Vi hjälper dig att komma igång med dina tjänster. Kontakta oss för att beställa till 
Installationshjälp. Då kommer en tekniker hem till dig mellan 08:00 - 20.00 under 
vardagar. 

1.1.1 Medlemmar i föreningen kan själva uppgradera  

Via Telia kundtjänst eller www.telia.se kan medlemmarna själva uppgradera de tjänster som avtalats 
för gruppanslutning. Kostnaden för uppgradering faktureras det enskilda hushållet. Vid uppgradering 
av kanalpaket tillkommer krypteringsavgift. 

 
 
Tjänst: Antal hushåll: Månadsavgift (inkl moms): 
Kollektivt bredband 100 - 100Mbit/s   
Kollektiv bredbandstelefoni   
Kollektiv Digital-tv kanalpaket Lagom*   
Trådlös router - Telia Smart   
Installationshjälp   
Gruppavtal   Preliminär kostnad 389:-/hushåll 

   
   
 
*För aktuell förteckning av Digital-tv kanalpaket Lagom, se www.telia.se/privat/tv 
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