
Kom igång  
med fiber!

VI STÅR TILL TJÄNST
Känns det svårt att veta vilka tjänster du ska välja? Vill du ha en experts rekommendation 
på vilka abonnemang som passar dig bäst, eller har du andra frågor? 

Tveka inte att prata med oss om du har fler frågor eller andra funderingar. Våra experter 
står redo att hjälpa dig komma igång med fiber på ett så smidigt sätt som möjligt. 

Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Lokala avvikelser på tjänsteutbudet kan förekomma.
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Butik i Ystad och Sjöbo

PRISJÄMFÖRELSE
Med fiber från Teleservice får du ett brett utbud av högkvalitativa tjänster med många 
valmöjligheter. Men vi är stolta över att många av våra konkurrenter har svårt att matcha 
vår låga prisbild. Tack vare att vi är en lokal aktör som själv äger och tar ansvar för hela 
fibernätet och dess utbyggnad kan vi även hålla fördelaktiga priser för våra kunder.



FIBERTJÄNSTER
Inkopplingstjänster

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att 
komma igång med fiber så har vi tagit fram paket 
med tilläggsinstallationer som du kan beställa 
av oss. På så sätt kan du säkerställa att du drar 
maxnytta av din nya fiberuppkoppling, redan på 
inkopplingsdagen. Dessa är utformade för att 
du ska kunna luta dig tillbaka och lita på att allt 
fungerar optimalt utan bekymmer. 

Koppla på. Koppla av!

Kontakta oss för mer information: 0416-58 50 50 bredband@teleservice.net | www.teleservice.net

NYTT DATORNÄTVERK
Om du saknar datornätverk idag eller om det befintliga du har är ett par år gammal kan det 
behövas en helt ny router för att dra nytta av kapaciteten i din nya fiberanslutning. I de här 
paketen hjälper vi dig att sätta upp ett helt nytt datornätverk med en ny router. I alla tre 
paketen ingår att vi testar och demonstrerar för dig hur det fungerar så att du kan komma 
igång med att koppla in ytterligare enheter. 

Vi kan hjälpa dig 
att utrusta ditt 
hem för framtidens 
uppkoppling.

Enkel

Detta paket är lämplig för dig som 
bor i en lägenhet eller mindre villa. 

3 Installation av router vid 
fibernoden

3 Funktionskontroll av nätverket1

3 Inkoppling av upp till 2 st. 
trådlösa nätverksenheter

290 kr2

(RUT-avdrag ej möjlig)

: Köp till:
Konfiguration egen router 340 kr 

Enkel router3 
Standard router3 

Avancerad router3

Standard

Detta passar de flesta av våra kunder 
och lämpar sig till dig som bor  

i en normalstor villa. 

3 Optimal placering och installation 
av router upp till 10 meter  

från fibernoden med upp till  
en håltagning i vägg

3 Funktionskontroll av nätverket1

3 Montage av ett TV-uttag mellan 
router och fibernod4

3 Inkoppling av upp till 5 st. 
trådlösa nätverksenheter

2610 kr2

(Pris med RUT-avdrag) 
(Pris utan RUT-avdrag = 3490 kr)

: Köp till:
Konfiguration egen router 340 kr 

Enkel router3 
Standard router3 

Avancerad router3

Anpassad

Här tar vi fram en anpassad lösning 
just för din bostad. Detta är lämpligt 
för dig som har en ovanligt stor villa, 
bor på en gård med flera byggnader 

eller har specifika önskemål som 
inte ryms i våra andra paket. 

Exempel på sådant som vi kan  
hjälpa dig med är:

3 Valfri router

3 Flera accesspunkter

3 Extra nätverksuttag

3 Funktionskontroll av nätverket1

3 Inkoppling av flera trådlösa 
nätverksenheter

Offert5 
(Möjlighet till RUT-avdrag)

 
 

Inkoppling TV

Med vår smarta lösning för TV så kan du använda 
dina befintliga koaxialkablar i din bostad för att se på 
TV i husets alla TV apparater. I det här paket hjälper 
vi dig att ersätta din befintliga antenn och kopplar 
upp din bostads antennkablar till vår fibernod. Detta 
förutsätter att din befintliga koaxialkablar är i bra skick.

Offert5

1. Hastighetstest, täckningskontroll och förslag på förbättringar  2. Priset gäller förbeställt arbete som genomförs i samband med inkoppling av fibernoden  3. Se bilaga för aktuella 
priser  4. TV-uttag med signal redo att kopplas in i TV-apparater  5. Beroende på arbete kan det innebära att det är ej genomförbart på inkopplingsdagen  |  Alla priser är ink moms 
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