
Välkommen till
Fiberriket.

Kampanjpris 
21 900 kr

fr 393 kr/mån*

ord. pris 34 900 kr
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Lev fullt ut  
i Fiberriket.
Att ansluta huset till Öppen Fiber är som att öppna  
dörren till en ny värld. Du får en snabb och stabil internet-
uppkoppling som klarar av att hela familjen använder 
datorer, surfplattor, telefoner och tv-apparater samtidigt, 
hur mycket som helst. Du har alltid full fart i hela huset. 
Varken väder, vind eller grannar kan störa din uppkoppling. 

Med Öppen Fiber är du inte låst till en tjänsteleverantör. 
Du väljer själv vem som ska leverera tv, bredband och 
telefoni och plockar själv ihop ett utbud av tjänster som 
passar just dig. Fiber ger dig en stabil och framtidssäkrad 
bredbandsanslutning med tillgång till både dagens och 
morgondagens digitala tjänster. Med upp till 1 000 Mbit/s  
i huset står en ny värld och väntar utanför dörren.
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Öppen Fiber®  är ett registrerat varumärke av TeliaSonera AB. 
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Sjukvård och  
utbildning via fiber.
Fler och bättre webbaserade tjänster inom 
vården och skolan ger oss friheten att ta del 
av samhällstjänster på ett helt annat sätt än 
tidigare. Träffa läkaren i datorn eller ta del 
av föreläsningar från universitet världen över 
direkt i surfplattan. I det växande digitala 
samhället får vi en mer tillgänglig vård och 
skola - utan att behöva lämna hemmet.

Upptäck möjligheterna  
med Öppen Fiber.
Tillgång till snabb uppkoppling gör vardagen både enklare och roligare på 
flera sätt. Vår öppna fiberanslutning ger dig friheten att välja bland det bästa 
som finns på marknaden när det gäller digitala tjänster. Här ger vi några  
smakprov på möjligheterna som en snabb och stabil uppkoppling ger.

Spela online utan lagg.
Att drabbas av lagg på grund av långsamma 
svarstider är bland det värsta som kan hända 
när man spelar dataspel online. Strategi-, roll-, 
äventyrs- eller brädspel - uppkoppling via fiber 
ger dig tillräckligt med kraft för att utmana hur 
många du vill, när du vill, hur mycket som helst.
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Skapa din egen  
tv-underhållning.
Fiber i huset innebär ett helt nytt sätt att se 
på tv. I praktiken kan du förvandla hemmet 
till en uppkopplad underhållningscentral, 
där du kan se dina favoritprogram när du 
vill, både via tjänster som HBO och Netflix, 
och via olika playtjänster. Du kan hyra film 
med fjärrkontrollen och pausa när du vill eller 
uppleva riktigt bra bild och ljud med hdtv.  
Du skapar själv din egen kvalitets-tv.

Streama musik, sport  
och livesändningar.
Med ett snabbt bredband via fiber kan du 
streama livesända konserter, matcher och 
evenemang från hela världen i din dator, 
surfplatta, tv eller mobil. Njut av att skapa  
ett trådlöst hem där du kan lyssna och titta  
på dina favoriter var du vill i hela huset.

Ditt hus blir  
intelligentare med fiber.
Med de bredbandshastigheter som fiber ger 
har du möjlighet att skapa ett intelligent hem. 
Fjärrstyr larmsystemet, värmen och lamporna 
eller starta bastun när du är på väg hem från 
jobbet. En enkel knapptryckning på mobilen 
låser din dörr, släcker ljuset och justerar 
temperaturen i huset. Fler apparater kommer 
att vara uppkopplade och kommunicera med 
varandra i framtiden. Med fiber i huset har 
du all kapacitet som behövs för dagens och 
framtidens intelligenta hem.
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Nu bygger vi  
Öppen Fiber i  
ditt kvarter.
Under 2016 kommer vi att börja bygga Öppen Fiber i ditt område.  
Nu har du möjlighet att ansluta ditt hus till ett extra fördelaktigt pris. 
För bara 21 900 kr jämfört med 34 900 kr till ordinarie pris. Du kan 
också delbetala från 393 kr i månaden*. Anslutningsavgiften 21 900 kr 
är en engångsavgift, inga andra kostnader eller nätavgifter tillkommer.
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Träffa oss.
Är du intresserad av Öppen Fiber? Ring  
vår kundtjänst och boka ett möte. Vi kommer 
hem till dig och går igenom allt som du  
behöver veta kring installation av fiber i ditt  
hus. På många orter arrangerar vi även lokala  
öppet hus- och informationsmöten.

Välkommen att kontakta oss på  
020-40 24 00 eller besök oppenfiber.se.

Hur vill du betala? 
Du behöver inte betala någonting förrän fibern 
är installerad. Genom att välja Faktura efter  
installation får du även valmöjligheten att betala 
hela beloppet 21 900 kr eller att delbetala 
från 393 kr/mån. Du bestämmer vad som  
passar dig bäst när fakturan kommer. Vi gör en 
sedvanlig kreditprövning på alla som väljer att 
betala efter installationen.

Delbetalning från 393 kr/mån. 
När du får fakturan kan du välja om du vill del- 
betala din fiberanslutning. Vi erbjuder ett extra 
förmånligt lån genom TeliaSonera Finance från 
393 kr i månaden*. Lånet kan när som helst  
lösas till återstående kostnad vid tidpunkten. Det 
går självklart bra att betala in en större summa 
varje månad, så minskar lånet snabbare.

Kampanjpris 
21 900 kr

fr 393 kr/mån*

ord. pris 34 900 kr

Så här beställer  
du Öppen Fiber.
Under kampanjperioden kan du beställa Öppen Fiber av våra säljare  
eller direkt på oppenfiber.se. Här hittar du allt du behöver veta om 
Öppen Fiber, hur installationen går till och vilka betalningsalternativ 
som finns. Från beställning till anslutning tar det normalt 3-9 månader 
om du beställer inom den aktuella kampanjperioden.

Beställningen måste vara oss tillhanda 12 april 2016!

*Lån tecknas med TeliaSonera Finance AB och förutsätter sedvanlig kreditprövning. Lånet är på högst 60 månader. Om du på första fakturan betalar 

delbetalningsbeloppet sker fakturering i 60 månader. Om du betalar totala beloppet på första fakturan är fiberanslutningen därmed fullbetald. Lånekostnaden  

är baserad på och följer Stibor 30 dgr, dock används aldrig en notering som understiger 0 %. Denna noterades per 2016-01-25 till -0,40 %. Aviavgift tillkommer  

med 29 kr per pappersfaktura. Första fakturan innehåller ingen aviavgift. Effektiva räntan per 2016-01-25 är 2,97 % vid en kredit om 21 900 kr på 60 månader, 

om det kostnadsfria alternativet e-faktura väljs. För fullständiga avtalsvillkor hänvisas till TeliaSonera Finance Allmänna villkor TSFKL 2015:10 (Kreditvillkoren),  

som du finner på oppenfiber.se.  
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I Fiberriket  
bestämmer du.
Telia Öppen Fiber betyder att vårt fibernät är öppet för olika leveran-
törer av tjänster inom bredband, tv och telefoni. Det ger dig friheten 
att välja brett bland många olika varumärken. Här presenterar vi de 
tjänsteleverantörer som finns i vårt nät.

Fiber är den snabbaste och stabilaste anslutningen som går att  
få, med upp till 1 000 Mbit/s. Genom att koppla in en router kan du 
ansluta datorer, nätverksskrivare, spelkonsoler och annan hemelek-
tronik så att alla enheter fungerar trådlöst i alla rum, om du så önskar. 
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Mer information om tjänsteleverantörerna finns på oppenfiber.se.

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

Vi levererar idag våra fibertjänster till 
över 100 000 nöjda kunder på 130  
orter, över hela landet. Du får telefoni 
och bredband med 10 till 1 000 Mbit/s.  

bredband2.com | 0770-811 000

Sveriges äldsta och största fristående 
internetleverantör – snabba, prisvärda 
tjänster med maximal säkerhet. Du  
får TV, telefoni och bredband med  
10 till 1 000 Mbit/s. 

bahnhof.se | 08-555 771 50

Vi ger dig fibertjänster som är kraft- 
fulla och pålitliga – vi brukar kalla dem 
rejäla. Och de räcker för hela familjens 
behov. Du får telefoni och bredband 
med 10 till 1000 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, tele- 
foni och bredband med 100 till 1 000 Mbit/s.  

telia.se/oppenfiber | 90 200

Vi levererar fibertjänster till hushåll, före-
tag och kommuner – alltid med  kundens 
upplevelse i fokus. Du får  telefoni och 
bredband med 10 till  100 Mbit/s.  

tyfon.net | 08-54 60 00 00

Vi levererar fibertjänsterna som gör att 
du kan digitalisera ditt hem. Med super-
snabbt bredband upp till 1000 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 
100 Mbit/s. 

universal.se | 0771-85 00 00

Vi är en av Sveriges största tv-distri-
butörer 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 fiber-
tjänster 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 part-
ners Bahnhof, IP Sweden eller Intertain. 

serverado.se | 08-5000 5777

Här ser du vilka tjänste- 
leverantörer du kan välja 
bland samt deras utbud.  
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Hur går det till  
att få fiber i huset?
Vi hjälper dig med allt. Vi sköter hela planeringen, eventuellt grävarbete  
och installationen åt dig. Vi drar en fiberkabel fram till ditt hus och in till  
en anslutningspunkt i huset. Hela förfarandet kan delas in i 4 steg och  
från beställning till anslutning tar det normalt 3-9 månader om du  
beställer inom den aktuella kampanjperioden.

Beställa fiberanslutning.
Under kampanjperioden kan du beställa Öppen Fiber 

direkt på oppenfiber.se eller via en av våra säljare. Vi 

tar emot din beställning och tecknar ett avtal. Du får 

en beställningsbekräftelse via e-post.

1 2

Planera fiberdragning.
Vi detaljplanerar och projekterar för fiberbygget i ditt om-

råde. Hur lång tid detta tar är svårt att förutsäga eftersom 

det helt beror på hur stort området är, och vilka väderför-

hållanden som råder under perioden. Vår entreprenör

bokar ett projekteringsmöte med dig innan installationen  

i ditt hus ska ske. Under mötet går vi igenom hur installa-

tionen på bästa sätt ska utföras hemma hos dig.

Se filmerna om Öppen Fiber!
Vill du veta hur det går till att ansluta huset till fiber- 

nätet? Vi rekommenderar varmt våra 4 kortfilmer om  

Öppen Fiber. Du hittar dem under Frågor och Svar  

på oppenfiber.se.

 Med ny teknik och supersnabbt bredband via fiber 

kan du skapa ett intelligent hem. Du kan t ex fjärrstyra 

larmsystemet, lamporna eller starta bastun på väg 

hem från jobbet. För mer inspiration besök Det jätte- 

intelligenta hemmet på oppenfiber.se. 

Filmtoppen:

1.  Så här beställer du
2.  Projekteringsmötet
3.  Kabeldragning
4.  Kom igång
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Beställa fibertjänster.
Nu är det dags att välja fibertjänster samt vilken tjänste-

leverantör du vill ha. När du beställt dina tjänster, skickar 

din leverantör eventuell hårdvara som krävs för att  

använda tjänsterna (t ex digitalbox för tv och wifi-router).

Exakt leveranstid får du av den tjänsteleverantör  

du väljer. 

43

Installera fiber.
Utomhus: Fiberkabeln dras från anslutningspunkten i 

gatan till den närmaste punkten i ditt hus, och därifrån in 

genom husets yttervägg. Det finns olika sätt att dra fiber-

kabeln, via grävning, luftledningar eller redan befintliga 

kabelrör. Hur kabeln dras beror på förutsättningarna för 

just din fastighet, och bestäms under projekteringsmötet  

med entreprenören. Om vi behöver gräva, blir diket  

ca 5-40 cm brett och ca 20-40 cm djupt. Röret kan ligga 

grundare beroende på specifika markförhållanden. Vi  

försöker göra så lite åverkan som möjligt på din tomt.  

När kabeln är dragen fyller vi igen diket åt dig, ytskiktet 

behöver du själv återställa, t ex sådd av nytt gräs eller 

plattsättning. Arbetet på din tomt tar i regel max en dag 

och du behöver bara vara hemma den dagen då medie-

omvandlaren installeras.

Inomhus: Vi drar in fiberkabeln genom husets yttervägg, 

där vi installerar ett fiberuttag som ser ut ungefär som ett 

telefonjack. Från fiberuttaget drar vi fiber till den plats, 

upp till 5 meter in i boytan, där du vill ha utrustningen. 

Vi installerar medieomvandlaren och du ansvarar för att 

det finns ett eluttag där du vill ha den.  

3

Medieomvandlaren.
Integrerad medieomvandlare och bredbandsswitch 

(storlek 210×140×28 mm) som omvandlar fiberns optiska 

signal till den elektroniska signal som gör det möjligt att 

ansluta datainformationen till tv, bredband och telefoni.

Vem ansvarar för vad vid den  
fysiska fiberanslutningen? 
TeliaSonera Sverige AB ansvarar bl a för: 

• Fibernätet hela vägen fram till ditt hus, inkl. drift  

och service

• Fibern som dras fram till medieomvandlaren 

• Medieomvandlaren i ditt hem

Du ansvarar bl a för:

• Ditt interna nätverk, om du väljer att ha ett

• Att det finns ett eluttag för medieomvandlaren

• Att återställa ytskikten på din tomt (asfalt, plattor,  

gräsmatta, träd, buskar och rabatter)
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Så här installerar 
vi fiber i ditt hus.

1. Anpassa  grävningen  
på din tomt. 

I den mån grävning behövs på din tomt, kan vår 

entreprenör dra fiberkabeln den väg du själv 

väljer, från gatans anslutningspunkt till ditt hus. 

I grunderbjudandet ingår annars att kabeln dras 

kortaste och enklaste vägen fram till huset.

Pris för grävsträcka överstigande  

den kortaste dragningen: 200 kr/meter

Skräddarsy din fiberanslutning  
med våra tillvalstjänster. 
Genom att teckna någon av våra  
tillvalstjänster kan du själv välja hur  
installationen ska ske.

2. Placera medieomvandlaren 
där du vill.

Du bestämmer själv var i huset medieomvandlaren ska 

placeras. Det inkommande fiberuttaget placeras där 

kabeln dras in i huset. Därifrån drar vår entreprenör en 

fiberkabel till den plats där du vill att utrustningen ska 

placeras, upp till max 15  meter in i boytan. I grund- 

erbjudandet drar vi kabel upp till 5 meter in i boytan.

Pris dragning av extra fiberkabel 150 kr/meter 

Håltagning i vägg 300 kr/håltagning 

   

Anslutning via kabelrör.

1   Kabelstråk i gatan.  

2   Vi drar fiberkabeln i ny eller befintlig kanalisation, 
beroende på din fastighets förutsättningar.  

3   Intag i husets yttervägg.  

4   Fiberuttag och medieomvandlare 
(upp till 5 meter in i boytan).

Anslutning via luftledning. 

1   Vi drar fiberkabeln via ny eller befintlig luftledning, 
beroende på din fastighets förutsättningar.

2   Intag i husets yttervägg.  

3   Fiberuttag och medieomvandlare 
(upp till 5 meter in i boytan).
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Telia bygger ett öppet fibernät, Öppen Fiber, för att du som kund ska få  
full valfrihet att välja det bästa inom den nya digitala infrastrukturen. Vår  
ambition är att ha det bästa nätet och den bästa servicen. Vi har längst  
erfarenhet på marknaden och vet vad som krävs för att leverera ett fram-
tidssäkrat fibernät. Vi har uppsikt över nätet och kollar dygnet runt att all  
utrustning fungerar överallt. Om din medieomvandlare slutar att fungera 
skickar vi en tekniker som byter ut den.

Dessutom har vi en egen kundtjänst som kan hantera alla typer av  
frågor som kan dyka upp under vägen och i framtiden. Vi vill att du ska  
vara 100 procent nöjd med din fiberanslutning, både idag och i decennier 
framöver.

Över 1,3 miljoner hushåll har idag tillgång till fiber via Telia. Vi ser med 
spänning fram emot alla nya digitala tjänster som kan berika vardagen  
när det blir full fart i hela landet.

En långsiktig  
investering,  
kräver en långsiktig 
leverantör.
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