Sandnets tjänster

- FÖR BRF:R OCH SAMFÄLLIGHETER
Du kan beställa våra tjänster på sandnet.se eller genom att
kontakta vår kundservice på telefon 026-24 16 00.

SANDNET BREDBAND
Med bredband genom fiber finns en hastighet som passar alla, oavsett behov. Surfa,
streama webb-TV, spela onlinespel och lyssna på musik samtidigt utan problem. Välj den
hastighet som passar dig, 10, 30, 100, 250 eller 1000 Mbit/s.
Nedan priser gäller dig som medlem, vid val av högre hastigheter, om din förening tecknat
avtal för Sandnet bredband 10 Mbit/s eller 100 Mbit/s. Priserna är inklusive moms.
VILKEN HASTIGHET BEHÖVER DU?
SANDNET BREDBAND

10 MBIT/S

30 MBIT/S

100 MBIT/S

250 MBIT/S

1 000 MBIT/S

använder internet
då och då

delar bredband
med flera
samtidigt

delar bredband
med flera
samtidigt

har höga krav på
snabbt bredband

vill ha vårt
snabbaste
bredband

Surfa*

X

X

X

X

X

Streama musik

X

X

X

X

X

Streama tv och film

X

HD

HD flera
enheter

HD flera
enheter

HD flera
enheter

Skicka och ta emot filer

X

X

Tunga

Mycket tunga

Mycket tunga

Spela onlinespel

X

X

X

X

X

INGÅR

100 KR/MÅN

200 KR/MÅN

300 KR/MÅN

700 KR/MÅN

INGÅR

100 KR/MÅN

500 KR/MÅN

För dig som:

Användning

AVTALAT PRIS 10 MBIT/S
AVTALAT PRIS 100 MBIT/S

* Exempelvis betala räkningar, läsa nyheter, skicka e-post, sociala medier etc.

SANDNET TV - GRUPPAVTAL
När det gäller TV är fibernätet möjligheternas nät. För många räcker vårt eget digitala
basutbud medan andra har större behov.
Sandnet TV innehåller två digitala kanalpaket, BAS 1
och BAS 2. I kanalpaketen ingår en mängd digitala kanaler till en valfri TV-apparat samt analoga kanaler till
samtliga TV-apparater i ditt hushåll*. När gruppavtal
tecknas för något av paketen ingår en digitalbox** samt
kortavgift på första TV-apparaten till de hushåll som
ingår i gruppavtalet.

Du kan alltid komplettera med fler kanaler och kanalpaket från vår tjänsteleverantör Svenska Cantab, bland
annat film, sport och serier från Viasat och C More.
För att beställa kanaler och kanalpaket från Svenska
Cantab behöver du ha Sandnet digital BAS 1 eller BAS 2
som grundtjänst.

DIGITAL BAS 1

DIGITAL BAS 2

ANALOGT UTBUD INGÅR I BAS 1 OCH BAS 2

* Kanalutbudet kan förändras beroende på förutsättningar och kanalägarens villkor.
** För att kunna titta på digital-TV behövs en digitalbox och ett programkort. Digitalbox (värde 795 kr) ingår
utan kostnad vid tecknande av gruppavtal och delas ut till hushållen innan TV-tjänsten aktiveras. Kostnaden för
programkortet ingår i månadsavgiften för TV-tjänsten.

