Hej!
Vi har glädjen att meddela att din förening har valt att förnya sitt gruppanslutningsavtal
med Bredbandsbolaget. Avtalet börjar gälla den 2018-06-01.

Detta ingår i din gruppanslutning.
Ring 0770-111 700 för att aktivera dina tjänster som ingår.
Bredband 250/250

Telefoni Mini

Startavgift

0 kr*

Startavgift

0 kr*

Premiumrouter
WiFi-brygga

0 kr
0 kr

Månadsavgift

0 kr*

Uppgradera
För endast 149kr/mån kan du uppgradera till
Bredband 500/500.

Behåll ditt gamla nummer
Är du kund hos annan leverantör idag, hjälper
vi dig. Du kan behålla ditt gamla nummer och vi
säger upp tjänsten åt dig.

Viktig information till dig som redan är kund hos Bredbandsbolaget
Tjänster du redan har förs över automatiskt till gruppanslutningen. Kontakta kundservice om du
saknar någon tjänst. Har du gjort personliga val/uppgradering av tjänster, så betalar du bara
mellanskillnaden i fortsättningen.

Ring 0770-111 700 för att beställa den utrustning som ingår.
Kontakta oss gärna om du vill beställa ytterligare tjänster. Det kan ta upp till en vecka att få
utrustningen, så beställ gärna redan idag. Observera att bredbandsrouter och tv-box skickas
separat. För dig som bor i ett HSB-hus så bjuder vi på startavgiften för tjänsten/tjänsterna som
ingår i gruppanslutningen Kontakta kundservice om du flyttar, för att flytta med eller säga upp
dina tjänster.

Fördelaktiga priser för dig som vill uppgradera med dina personliga val
Du kan enkelt köpa till de tjänster som du saknar i gruppanslutningen. Vill du te x uppgradera till
en högre hastighet på bredbandet eller ett större kanalpaket till din tv så är du välkommen att
ringa oss eller besök på bredbandsbolaget.se.

*Allmänna och särskilda villkor, flyttvillkor samt information om ångerrätt finner du på bredbandsbolaget.se.
Med reservation för ändringar.

B2 Bredband AB | reg.nr 556575-7738 | säte Stockholm | bredbandsbolaget.se | kundservice 0770–777 000

Gör dina personliga val så
får du extra allt, överallt.
Välj tv-paket, bredband och telefoni så det passar dina behov. Du kan få
Filmbutik, Playtjänster och möjlighet att streama ditt tv-innehåll. Vi har
bredband som passar alla, och som gör det digitala livet både lättare och
snabbare, från 100 Mbit till vårt supersnabba 1000 Mbit.
Tv-paket | T-1 Bas | T-2 Flex | T-3 Stor

T-1 Bas

T-3 Stor

Ingår:

Om du inte kan ta emot HD-sändningar kan du se alla dina kanaler som standard-tv.

Filmbutiken

BBB
Stream

Filmbutiken

Välj bland 4 000 titlar

T-2 Flex
T-1 Bas
TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK

Ingår:

Om du inte kan ta emot HD-sändningar kan du se alla dina kanaler som standard-tv.

Playtjänster
TV när du vill

Filmbutiken

Välj bland 4 000 titlar

Plus
8 valbara
kanaler:
PlusOm
8 du
valbara
inte kankanaler
ta emot HD-sändningar kan du se alla dina kanaler som standard-tv.
Filmbutiken

Välj bland 4 000 titlar

Filmbutiken

PlayBBB
tjänster
Stream
Playtjänster
Filmbutiken
TV
när
du
vill
Välj bland 4 000 titlar
Gäller alla tv-paket. Kan du inte ta emot HD-sändningar
ser du alla dina kanaler som standard-tv.

Telefoni | Mini | Max
Telefoni Max.
Ring via bredbandet
för 89 kr/mån.
Behåll ditt gamla nummer.
Är du i dag kund hos en annan leverantör hjälper vi dig över.
Du behåller ditt gamla nummer och vi säger upp tjänsten åt dig.

TV4 FAKTA LOGOTYP / PRINT /CMYK

Telefoni från oss förutsätter tonvalstelefon. Samtalsavgifter tillkommer.

Bredband | Alla bredbandshastigheter.
Ingår:

Om du inte kan ta emot HD-sändningar kan du se alla dina kanaler som standard-tv.

Filmbutiken

Playtjänster

BBB
Stream

Genom att göra ett personligt val får du tillgång till
Bredbandsbolaget Stream. Ladda ner från App Store,
Google Play eller via stream.bredbandsbolaget.se

100 Mbit
För det mindre
hushållet.

250 Mbit
Snabb surf för
hela familjen.

500 Mbit
1000 Mbit
Hög kapacitet för Snabbast på
många enheter. marknaden.

Dina personliga uppgraderingar faktureras till det enskilda hushållet.
Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770–111 700.

