I ÖRESUNDSKRAFT STADSNÄT

VÄLJER DU FRITT!

Vi har ett öppet fibernät och det är vi stolta över. Hos oss kan olika tjänsteleverantörer leverera
tjänster till alla anslutna hushåll på lika villkor. Det betyder att du som kund har större
valmöjlighet att fritt byta mellan olika leverantörer. Konkurrensen sänker priserna
och därmed din månadskostnad för TV, internet och telefoni.
Här kommer tre anledningar till:

1

SÄKER INTERNETANSLUTNING FÖR ALLA.

Oavsett om du bara mailar, spelar online-spel, använder streamingtjänster eller
delar stora mängder data med din arbetsplats, så finns det en internetleverantör
och en hastighet för just dig. Fiberoptiska nät är inte bara snabba, de är mindre
känsliga för störningar och erbjuder en hög driftsäkerhet och tillförlitlighet.

2

RING

STÖRRE UTBUD AV TV-KANALER.
TV via Stadsnät ger dig tillgång till digital-TV och HD-TV från
flera olika tjänsteleverantörer. Välj mellan nyheter, sport, nöjen,
fakta, filmkanaler och spännande action direkt hem via fiber.
Du slipper antenn och parabol på taket. Och du får en stabil och
väderoberoende TV-signal som distribueras genom optisk fiber.

BILLIGARE!

Telefoni via fiber är bara ett nytt sätt att distribuera samtal.
Du kan säga upp ditt vanliga telefonabonnemang, behålla ditt
gamla nummer och ringa precis som du brukar. Fast till mycket låga
samtalskostnader. Allt du behöver är en anslutning till Stadsnätet
och en telefonibox från en leverantör.

3

VAD SKA DU TÄNKA PÅ NÄR DU

VÄLJER LEVERANTÖR ?

Öresundskraft Stadsnät kan inte hjälpa dig att välja mellan tjänsteleverantörerna, men vi kan tipsa om några saker som kan
vara bra att tänka på. Är det bara internet eller kanske också TV och telefoni du vill beställa? Hur viktigt är det för dig att få
alla tjänster från samma leverantör? Hur använder du internet? Hur många datorer och andra enheter ska vara uppkopplade?
Finns det tjänsteleverantörer som har erbjudanden som passar just dina behov? Här nedan är en översikt av vilka tjänster
leverantörerna i Stadsnätet erbjuder. På vår hemsida oresundskraft.se/stadsnat kan du läsa mer om leverantörerna i Stadsnätet och se aktuella erbjudanden.

Internet 500/100* Mbit/s











Bahnhof















Canal Digital Sverige AB
Tel 0770-11 55 11
www.canaldigitalkabel.se

Bredband2













Connect TV
Tel: 040-615 0000
ip@connecttv.se
www.connecttv.se

Bredbandsson







Elkedjan Helsingborg / Råå Center
Tel: 042-14 71 70
E-post info@lanieltjanst.com
www.lanieltjanst.com

Telia
Tel: 020-755 766
www.telia.se/kontakt
www.telia.se/stadssurf
Tyfon Svenska AB
Telefon 08-54 60 00 00
www.tyfon.net
sales@tyfon.net
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ÖVRIGA TJÄNSTER
Bredbandsgruppen
Storegate

Verisure - Securitas Direct
Tel: 020-72 43 65
verisure.se/oresundskraft-stadsnat

Verisure – Securitas Direct

Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras tjänster och erbjudanden
på respektive hemsidor

gemigfiber.nu



Tänk på att du behöver en switch om du vill beställa fler tjänster genom ditt stadsnätsuttag. Om din bostad inte redan har en switch
kan vi hjälpa dig. Sök mer info på hemsidan. *Det är inte alla anslutna adresser som har tillgång till hastigheter upp till 1000 Mbit/s.
Sök på din adress på hemsidan och se vilken hastighet vi kan erbjuda i just ditt område.

Universal Telecom
Tel: 0771- 85 00 00
info@universal.se
www.universal.se

Viasat AB
Tel: 0771-52 20 00
www.viasat.se



Connect TV

T3
Tel: 090-129 300
support@t3.se
www.t3.se

by Securitas Direct





Telia

Tele2 Sverige AB
Tel: 0772-25 25 25
www.tele2.se/stadsnat





Canal Digital

Tele2

Storegate AB
Tel: 0454-55 666
contact@storegate.se
www.storegate.com



IP-telefoni utan bredband

Internet 250/250* Mbit/s



IP-telefoni via bredband

Internet 250/100* Mbit/s

Bredbandsson AB
Tel: 042-499 05 00
info@bredbandsson.se
www.bredbandsson.se

IP-TV

Internet 100/100 Mbit/s



Bredband2
Tel: 0770-811 000
info@bredband2.com
www.bredband2.com

Internet 1000/1000* Mbit/s

Internet 100/10 Mbit/s

Alltele

Bahnhof AB
Tel: 08-555 771 50
kundservice@bahnhof.se
www.bahnhof.se

Bredbandsgruppen AB
Tel: 077-446 60 60
support@bredbandsgruppen.se
www.bredbandsgruppen.se

Internet 1000/100* Mbit/s

LEVERANTÖR

Internet 10/10 Mbit/s

AllTele
Tel: 0910-79 80 00
kundservice@alltele.se
www.alltele.se

Internet 500/500* Mbit/s

TJÄNST

KONTAKT

Kundservice 042-490 32 00

LANI Eltjänst AB/
Elkedjan Helsingborg

Bredbandsgruppen har ett heltäckande koncept av bredbandshjälp
för privatpersoner. Allt inom bredband som datorer, nätverk och
programvara. Önskar ni fler bredbandsuttag? eller surfa trådlöst?
Storegate erbjuder onlinetjänster för säker lagring och backup av
digital information. Storegate är i dag marknadsledande i Norden.

Verisure är ett nytt trygghetskoncept med smarta larmsystem, övervakade av och kopplade till Securitas Directs larmcentral och tjänster.
LANI Eltjänst erbjuder installation av nätverksuttag, trådlösa nätverk,
brandväggar, router och allt du behöver för att få tillgång till data, telefoni
och TV i alla hemmets delar.

