Vilken fart ska du ha?
När du har en Fiber Till Hemmet-anslutning i ditt hem kan du när som helst uppgradera till
snabbare bredband. Du kan uppgradera till hastigheterna 30 Mbit/s, 100 Mbit/s, 250 Mbit/s
och 1000 Mbit/s (1 Gbit/s).
Vad du ska välja beror helt på vad du ska använda bredbandet till och hur många ni är i familjen
som använder bredbandet samtidigt. Bredband ger dig möjlighet att surfa på internet med din
dator, telefon eller surfplatta, använda appar till din smartphone eller titta på playtjänster via
din Smart TV.
Är du osäker på vilken hastighet du behöver har vi gjort en förenklad beskrivning nedan. Att
ändra hastighet när du har fått din Fiber Till Hemmet-anslutning är helt kostnadsfritt.

10 Mbit/s funkar bra i vardagen och hastigheten upplevs av

många som helt okej. Du kan surfa, spela online, skicka e-post
samt ladda ner musik och film. Perfekt för dig som använder
internet då och då.
INGÅR

30 Mbit/s gör att du kan surfa snabbt. Du kan ladda ner film och
musik eller se streamad webb-tv i HD. Det är ett bra alternativ
för dig som delar bandbredden med resten av familjen.

100 kr/månad

100 Mbit/s är för dig med höga krav på ditt bredband och som
inte vill behöva vänta. Jobbar du hemifrån eller laddar tunga filer
medan resten av familjen streamar webb-tv, spelar onlinespel
och lyssnar på musik? Då kommer du att trivas med 100 Mbit. 200 kr/månad
250 Mbit/s Har du 250 Mbit kan du och hela familjen göra precis
vad ni vill på internet samtidigt.

300 kr/månad

1000 Mbit/s är för dig som ska ha det absolut bästa snabbaste

bredbandet. För att du kan.

700 kr/månad

Tänk på att din tekniska utrustning som router, trådlöst bredband eller liknande ska vara
anpassad till den hastighet du väljer på ditt bredband, speciellt viktigt att tänka på om du väljer
lite högre hastigheter.
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* Alla priser och information gäller Samfälligheter, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
med kollektiva avtal.

