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Viktig information om bredbandet! 
 

Styrelsen har beslutat att ansluta fastigheten 

kollektivt till bredband via Bahnhof. 

Kostnaden kommer att vara 100 kr/månad för 

1000/1000 Mbit/s. Anslutning kommer att 

ske den 1 juni 2017. 

Detta innebär att varje lägenhet får en 

uppkoppling till betydligt lägre pris än om 

varje hushåll beställer enskilt. 

Från och med den 1 juni kommer du inte 

längre att kunna välja bredbandsleverantör 

utan Bahnhof kommer automatiskt att 

fungera när du ansluter dator eller router till 

uttaget i hallen. 

Din nuvarande bredbandstjänst kommer 

inte att fungera efter den 1 juni. Du bör 

snarast säga upp ditt nuvarande bredband 

per den 1 juni för att slippa betala i 

onödan. 

Kostnaden kommer att bli 100 kr/mån och 

kommer att läggas på månadsavgiften från och 

med startdatum.  

Varför har styrelsen valt kollektivt 

bredband? 
Genom en kollektiv anslutning sparar varje 

hushåll ca 150 kr/månad beroende på 

nuvarande tjänst. 

Vi får dessutom uppdaterad infrastruktur i 

fastigheten som medger 1000 Mbit/s mot 

nuvarande 100 Mbit/s. 

Värdet på fastigheten höjs och varje lägenhet 

blir mer attraktiv på marknaden då ett snabbt, 

framtidssäkert bredband ingår i avgiften. 

Styrelsen har begärt in flera anbud och 

kommit fram till att anbudet från Bahnhof 

var mest fördelaktigt för oss. 

 

Vad ingår? 
Du kommer att få ett framtidssäkert bredband 

med 1000 Mbit/s i båda riktningarna, IP-

telefoni utan fast avgift, en .st domän, 6 e-

postadresser, 1 webbsida samt möjlighet att 

köpa till IP-TV från Sappa. 

Bahnhof erbjuder en tjänstefördelare (router 

förberedd för IP-telefoni) för 995 kr. Du kan 

såklart använda din nuvarande router eller 

köpa en ny utifrån egna preferenser. 

Se vidare bilagd information. 

Frågor och svar 
Direkt efter stämman den 26 april kommer 

Bahnhof för att svara på frågor.  

Självklart är ni också välkomna att kontakta 

styrelsen om ni har några funderingar innan 

dess. 

Styrelsen önskar alla en riktigt  

 

 



 

 
 

 
  

Vi öppnar dörren 
till en ny värld 
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Offert 1.1 

Om Bahnhof 
 

 

 
Vi var det första svenska företaget som 
erbjöd internetuppkopplingar till privat-
personer utanför universitetsvärlden. 
Bolagets själ är att ligga i teknikens 
framkant och fånga upp nya innovationer. 

 

Vi vet att det är möjligt att förena kvalitet 
och gedigen kompetens med prisvärda 
tjänster. Bahnhof innebär erfarenhet, 
vänlig service och flexibilitet. Vi vill  
alltid hitta den bästa lösningen för dig  
som kund, vare sig det handlar om 
bredbandsabonnemang via fiber,  
mobilt bredband, telefoni eller TV. 

 

Våra datanät är byggda för höga hastigheter 
och tung trafik, men Bahnhof ger mer än 
bästa prestanda. Vi omtalas ofta som en 
hårdnackad försvarare av integritet och 
yttrande-frihet. Det ryktet gör oss stolta, 
för vi har jobbat hårt för det.  
 
Maximal säkerhet mot avlyssning, företagsspionage, myndighetsövervakning 
och andra former av intrång i integriteten – det är Bahnhofs löfte. 
 
Besök gärna vår hemsida på www.bahnhof.se 

 

 

 
  

http://www.bahnhof.se/
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Offert 1.1 

Bredband för de boende  

 

 
Över 250 000 hushåll har redan 
upptäckt vårt prisvärda bredband. 
 
Allt det här ingår: 

  6 e-postkonton à 2 GB lagringsutrymme 

  1 webbsida med 3 GB lagringsutrymme 

  1 kostnadsfri .st-domän! 
 
Ju fler som surfar samtidigt och ju mer 
video/tv ni tittar på, desto högre Mbit/s 
behöver du. 

 

 

 
 
 

Stiftelsen för internetinfrastruktur har 2014 analyserat 
nästan 100 miljoner mätningar på Bredbandskollen.  
 
Bahnhof har snabbast nedladdning i öppna stadsnät via 
fiber, är snabbast på ADSL-tjänster i kopparnätet, och 
ligger i toppskiktet även för rena fiberanslutningar. 
"Medelhastigheten för fiber via TeliaSonera, Alltele, 
Bredband2 och Com Hem har legat under genomsnittet 
under årens lopp", står att läsa i rapporten. 

 
  



   

 
Bahnhof AB (publ)      Box 7702     SE-103 95 Stockholm      Telefon: 08-510 650 51     www.bahnhof.se    7 

 

Offert 1.1 

Telefoni  

 

Ring billigare med Bahnhof! 
 
Med Bahnhofs privatabonnemang 
ringer du precis som vanligt, men 
billigare. Enda skillnaden är att du är 
uppkopplad via ditt bredband istället 
för via telefonjacket. Du behöver bara 
en telefonidosa som du kopplar 
mellan din vanliga telefon och ditt 
bredbandsuttag (ingår med den  
router vi erbjuder). 
 

  Låg samtalstaxa dygnet runt 

  0 kr/mån i fast avgift 

  Ring gratis till alla Bahnhofs   
telefonikunder 

  Använd gamla telefoner precis         
som vanligt 

  Självklart kan du behålla ditt         
gamla nummer 

 
För aktuella samtalstaxor, se bilaga 1. 
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Offert 1.1 

CPE (Tjänstefördelare) 
 
En CPE (avancerad router/tjänstefördelare) krävs för att kunna kvalitetssäkra er tv-
tjänst samt telefoni. Med en CPE behöver ni varken separat telefonidosa eller router 
då allt är inbyggt i CPE:en. Trådlöst upp till 1300Mbps.  
 

  1X Gigabit Ethernet WAN port (RJ-45) 

  4X Switch Gigabit Ethernet Ports (RJ-45) 

  WLAN 802.11n 2,4 GHz 300 Mbps link speed  

  WLAN 802.11ac 5GHz 1300 Mbps link speed - direct link technology  

  2X TELE portar FXS (RJ-11) 

  2X USB 2.0 Host Port 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tilgin HG2381 spöade ComHems router i laboratorietest 2016. Läs mer på 
Bahnhof.se/press.  
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Offert 1.1 

Bilaga 1. Priser: telefoni 
 
Startavgift   0 kr 

Månadsavgift  0 kr/mån (trafikavgifter tillkommer) 

Öppningsavgift  0,45 kr/samtal 

Till alla geografiska riktnummer  0,15 kr/min 

Till alla mobilabonnemang  1,49 kr/min 

Till andra Bahnhof telefonikunder  0 kr/min 

Nummerpresentation  10 kr/mån 

Röstbrevlåda  0 kr/mån 

Extra nummer  10 kr/mån 

Hemligt nummer  0 kr 

Portering av befintligt telefonnummer  199 kr 

 
 
Aktuella utlandspriser finns att tillgå på www.bahnhof.se 
 
Alla priser är inklusive moms. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




