
Mer information om tjänsteleverantörerna finns på www.bredbandswebben.se

Här ser du vilka tjänsteleverantörer  
du kan välja bland samt deras utbud. 

Vi är den lilla, stora operatören som ger dig  
möjligheten att surfa med total integritet och hög  
hastighet. Du får tv, telefoni och bredband med  
hastigheter från 10 till 1 000 Mbit/s. 
alltele.se/oppenfiber | 0910-79 80 00

Leverantören som lyssnar! Vi brinner för att utmana  
omvärlden med snabb, pålitlig och trygg kommunika- 
tion. Vi är en av Sveriges största leverantör av fiber med 
drygt 160 000 bredbandskunder på 720 olika orter. 
bredband2.com | 0770-811 000

96% nöjda kunder i SVT-undersökning.  
Testvinnande router! Välkommen till Bahnhof!  
bahnhof.se | 010-510 00 00

Vi ger dig fibertjänster som är kraftfulla och pålitliga  
– vi brukar kalla dem rejäla. Och de räcker för hela  
familjens behov. Du får telefoni och bredband med  
10 till 1 000 Mbit/s.
t3.se | 090-12 93 00

Vi har fibertjänsterna som får vardagen att fungera  
– stabila, säkra och med tillräcklig kapacitet för  
hela familjen. Du får tv, telefoni och bredband med  
100 till 1 000 Mbit/s. 
telia.se/fiber | 90 200

Prisvärda tjänster & kostnadsfri support. 
tyfon.net | 08-54 60 00 00 

Vi levererar fibertjänsterna som gör att du kan  
digitalisera ditt hem. Med supersnabbt bredband  
upp till 1 000 Mbit/s, hemtelefoni och TV skräddarsyr  
du ett utbud som passar ditt behov. 
boxer.se | 0771-21 10 00

Vi ger dig prisvärda fibertjänster, med rätt  
kapacitet för dina behov och en support som tar  
hand om det tekniska. Du får telefoni och bredband  
med 10 till 1 000 Mbit/s.
universal.se | 0771-85 00 00

Vi är en av Sveriges största tv-distributörer med ett  
stort kvalitetsutbud. I fibernätet erbjuds hastigheter  
från 10 till 100 Mbit/s – och Viaplay ingår alltid.
viasat.se/oppenfiber | 0200-210 217

Vi levererar säkra och kraftfulla fibertjänster  
med personlig service – och mobila tjänster som  
kompletterar dem. Du får telefoni och bredband  
med 10 till 1 000 Mbit/s.
netatonce.se | 0771-40 44 00

Vi erbjuder Öppen Bredbands-TV där du som  
kund kan välja fritt bland flertalet TV-kanaler och  
leverantörer. Beställer gör du via oss eller våra  
partners Bahnhof, IP Sweden eller Intertain.
serverado.se | 08-5000 5777
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