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Gratis abonnemang för Bredband och  
Telefoni till alla från den 1 oktober 2009 
 
Brf Söderhus har tecknat ett treårsavtal med Bredbandsbolaget om grupp- 
anslutning för alla lägenhetsinnehavare.  
 
Hur får jag tillgång till Internet och Telefoni via Bredbandsbolaget? 
Om du är kund hos Bredbandsbolaget idag behöver du inte göra någonting. 
Befintliga kunder blir automatiskt kunder enligt gruppavtalet. Det innebär att 
du inte ska ha faktura på abonnemang bredband och/eller telefoni. Har du 
endast ett av dessa (bredband eller telefoni) och vill ha även det andra, ring till 
Bredbandsbolagets Kundtjänst telefon 0770 777 000, säg att föreningen har 
gruppanslutning från den 1 oktober 2009. När det gäller telefoni kan du välja 
mellan tre olika abonnemang. 
 
Om du inte är kund hos Bredbandsbolaget, måste du själv göra ett aktivt val 
om du vill bli kund på någon av tjänsterna enligt gruppavtalet. Ring till  
Kundtjänst telefon 0770 777 000, säg att föreningen har gruppanslutning från 
den 1 oktober 2009. När det gäller telefoni kan du välja mellan tre olika 
abonnemang. 
 
Du kan inte ringa och ansluta dig någon av tjänsterna förrän tidigast den 
15 september 2009. 
 
Här kommer en del vanliga ”frågor och svar” från Bredbandsbolaget: 
 
Fungerar trygghetslarm?  
Vi avråder personer som har trygghetslarm att använda vår telefonitjänst. 
Trygghetslarmet är något mindre driftsäkert hos oss än hos Telia. Vår telefoni 
fungerar till exempel inte vid strömavbrott eller driftstopp.  
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Vad händer om hushållet har bindningstid på det gamla abonne-
manget?  
Den boende får själv kontrollera bindningstiden och vilka villkor som gäller 
hos nuvarande operatör. Med dennes medgivande kan Bredbandsbolaget 
dock säga upp telefonabonnemanget. Nuvarande telefonoperatör kan då ta  
ut en straffavgift.  
 
Vad händer om någon tecknar abonnemang före Gruppanslutning-
ens startdatum?  
Den boende får då betala ett individuellt pris fram till det datum Gruppan-
slutningen börjar gälla.  
 
Ska den boende säga upp Telia?  
Om det gamla telefonnumret ska flyttas över till Bredbandsbolaget säger vi 
upp den boendes nuvarande operatör när han eller hon tecknar telefoniabon-
nemang hos oss. Det förutsätter dock att operatören stödjer nummerporte-
ring, d v s att man får behålla sitt gamla telefonnummer vid byte av operatör. 
Överflyttningen tar ca 2–3 veckor. Vill den boende ha ett nytt telefonnummer 
behöver ingenting göras med det befintliga abonnemanget. Förvalsoperatör 
sägs upp av den boende.  
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Fungerar samma telefonjack och telefon?  
Allt fungerar som vanligt. Telefonidosan kopplas mellan det första telefon-
jacket och bredbandsuttaget. Det går att koppla in dosan på jack som ligger 
senare i slingan, men då fungerar inte jack som är kopplade före. För att de 
ska fungera behöver teleslingan vara seriekopplad, vilket den oftast är.  
 
Första telejacket brukar sitta bredvid vårt jack. Bredbandsjacket sitter nog  
oftast i hallen. Man drar en kabel från telejacket till modemet (telefonidosa). 
Därefter sätter man sin telefon i sitt telejack. Se bilden nedan. Detta följer 
med paketet som skickas ut till kunden, tillsammans med router och kabel.  

 

Fungerar plus-tjänster och vad kostar samtalen per minut?  
Alla plus-tjänster fungerar precis som för vanlig telefoni. Läs mer på hemsi-
dan - www.bredband.com/telefoni – här finns också en aktuell prislista på alla  
minutpriser inom Sverige och utomlands.  
 
Kan man fortsätta betala månadsavgift till sin nuvarande telefonope-
ratör?  
Alla hushåll kanske inte vill bli kund hos oss, trots att vårt erbjudande är 
mycket konkurrenskraftigt. Vi ställer inget krav att varje hushåll ska bli kund 
hos Bredbandsbolaget. Två veckor före gruppanslutningsstarten berättar vi 
om erbjudandet.  
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Gruppanslutningsavtalet är igång. Boende som idag inte är kunder 
vill bli det.  
Vad betalar de i startavgift?  
– För att bli kund och börja använda Bredband, 495 kr.  
– För att bli kund och börja använda Telefoni, 275 kr.  
 
Bredbandsbolaget erbjuder fri startavgift under de första 30 dagarna från 
och med att Gruppanslutningspriserna börjar gälla.  
 
Gruppanslutningsavtalet är igång. Boende har ringt kundtjänst och 
anmält sig för Bredbandsbolagets telefoni. Vad händer nu?:  
Det tar cirka tre veckor innan hushållet kan börja ringa med Bredbands-
bolaget. Under tiden fortsätter man att ringa med sin gamla operatör.  
Information om exakt datum och klockslag när övergången till Bredbands-
bolaget sker kommer per brev. Några dagar innan får hushållet ett paket på  
posten med information, telefonidosa och de kablar som behövs för att  
koppla dosan till bredbandsuttaget.  
 
För hjälp att koppla in den, ring teknisk support på 0770 777 000. Tryck ”3” 
– ”redan kund” och sedan ”2” support. Vill hushållet att en tekniker kommer 
och sätter i kablarna i dosan, fyller man i bladet som finns i paketet och lägger 
det på postlådan. Det kostar inget extra. Däremot ingår inte kabeldragning i 
teknikerns arbete.  
 
Vi hänvisar för övrigt till hemsidan, bredbandsbolaget.se, där du kan läsa 
mer om vilka övriga tjänster som ingår, till exempel Spotify musiktjänst och 
Voddler film. 
 
Kundtjänst 
Har ni frågor kontakta i första hand Bredbandsbolagets Kundtjänst,  
0770 – 777 000. Öppettider alla dagar 08.00 – 22.00. 
Hemsida: bredbandsbolaget.se 
 

 Mats 


