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    Maj 2017 

 

Tjänster i fibernätet  
 

Föreningens nätavgift 

Förutom avgifter för tjänster enligt nedan kommer föreningen att ta ut en nätavgift. Denna skall 

täcka drift och underhålla av nätet samt föreningens administration till exempel fakturering och 

bokföring. Nätavgiften är vid uppstarten av föreningens fibernät beslutad till 80 kr per månad 

och gäller tills vidare. För privata extraanslutningar och vilande anslutningar är nätavgiften redu-

cerad till 40 kr per månad. Nätavgiften kan över tid behöva justeras beroende på kostnads- och 

händelseutveckling Tjänsterna i nätet levereas av vår kommunikationsoperatör Net at Once och 

olika tjänsteleverantörer. 

 

Samtliga priser i denna information är inklusive moms. 

 

Gruppanslutning med Bredband och Telefon 

Bredband 200/200 Mbit/s och telefon, 200 kr/månad. Nätavgiften på f.n. 80 kr per månad till-

kommer. TV-kanaler kan köpas till separat från SAPPA, www.sappa.se 

 

Gruppanslutning med Bredband, TV, Telefon 

Bredband 200/200 Mbit/s, telefon och 22 TV-kanaler, 295 kr/månad. Nätavgiften på f.n. 80 kr 

per månad tillkommer.  

 

I paketetet ingår följande TV- kanaler: SVT 1, SVT 2, SVT 24, SVT Kunskapskanalen, SVT 

Barnkanalen, TV4, TV6, Axess TV, Sappa, TV3, Kanal 5, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, TV11, 

TV12, Discovery Channel, MTV, SVT 1 HD, SVT 2 HD och TV4 HD. Utöver dessa kan man 

välja till fler kanaler eller kanalpaket. Detta tecknas då mellan abonnent och TV-leverantören 

SAPPA, www.sappa.se 

 

I abonnemanget ingår en TV-box. Vill man utnyttja abonnemanget på fler TV-apparater kostar 

det 29 kr extra per månad för upp till 4 apparater. Tillkommande TV-box kostar 1 495 kr (en-

gångsavgift). 

 

För båda gruppanslutningarna gäller 

Bindningstiden är 24 månader  

 

Uppgradering av bredbandet till 1000/1000 Mbit/s kostar endast 99 kr/månad om man tecknar 

det vid avtalsstart, vid tecknande senare 199 kr/månad. För telefonen kan man ha kvar tidigare 

fasta nummer. 

 

Mediaomvandlare/router ingår. Vill man köpa egen router, så ingår mediaomvandlaren från Net 

at Once. Då får man dock själv stå för support på routern. 

 

 

Delårsabonnemang 

Medlemmar som har fritidshus kan välja delårsabonnemang. Dessa får då tillgång till Bredband, 

200/200 Mbit/s, och telefoni mot en kostnad enligt nedan. Ingen anslutnings avgift tillkommer. 

Föreningens nätavgift tillkommer för årets alla månader, f.n. 80 kr per månad. 

http://www.sappa.se/
http://www.sappa.se/
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Dagar/månader Pris, kr 

1 dag 79 

3 dagar 162 

7 dagar 250 

30 dagar 570 

3 månader 1050 

6 månader 1620 

 

Tjänster på det öppna nätet 

Vill man inte teckna sig för en gruppanslutning kan man köpa tjänster på det öppna nätet till 

tjänsteleverantörernas ordinarie priser, se http://plattform.netatonce.se/ Det är då en affär mellan 

abonnent och tjänsteleverantör. Nätavgiften till föreningen tillkommer då separat, f.n. 80 kr per 

månad. Mediaomvandlare från Net at Once ingår. 

 

Enbart telefon 

Det går också att abonnera på enbart fast telefon via fibern, IP-telefoni, för 69 kr/månad plus 

samtalsavgifter. Samtalsavgifter upp till 69 kr/månad ingår. Nätavgiften till föreningen tillkom-

mer separat, f.n. 80 kr per månad. Nuvarande fasta telefonnummer kan behållas. 

 

Företagsabonnemang  

För företag finns särskilda företagsabonnemang som tecknas direkt med Net at Once. Nätavgif-

ten till föreningen tillkommer separat, f.n. 80 kr/månad. 

 

 

Styrelsen 

 

 

 

http://plattform.netatonce.se/

