
Kabel tv, bredband och telefoni 

RB Brf Björken har tagit beslut om gruppanslutning av bredband och telefoni 
från Bredbandsbolaget. 

http://www.bredbandsbolaget.se/ 

 eller kundservice tel. 0770 777 000 

Nedanstående tjänster ingår i månadsavgiften 

För kabel tv gäller 15 tv kanaler(T1 bas), 3 HD kanaler och 1 playtjänst 

Uppgradering till T2 flex kostar 79 kr/mån och T3  stor 229 kr/mån 

Bredband :Gruppanslutningsavtalet ger de boende tillgång till bredband med 10 
Mbit/s i nedladdning och 1 Mbit/s i uppladdning samt bredbandstelefoni.  

Varje enskilt hushåll har möjlighet att göra ett personligt val av hastighet. Om 
hushållet väljer samma hastighet som gruppanslutningsavtalet kostar det inget extra. 
Om de boende väljer en högre hastighet, debiteras en extra kostnad till hushållet. 
Ex. uppgradering till 100/10 Mbit/s kostar 99 kr/mån, 100/100 Mbit/s kostar 109 
kr/mån, 250/100 Mbit/s kostar 149 kr/mån, 500/100 Mbit/s kostar 479 kr/mån och 
1000/100 Mbit/s kostar 499 kr/mån. Mer info kan erhållas hos Bredbandsbolaget. 

Dina personliga uppgraderingar faktureras till det enskilda hushållet. 
 
Samtalskostnader på telefoni tillkommer för den boende, fast kostnad ingår  
Bredbandsbolaget lånar ut en bredbandsrouter kostnadsfritt, fraktkostnad på 96 kr 
faktureras vid beställning, routern har fast och trådlöst internet samt telefoniuttag. 

De som vill bli kunder ska ringa Bredbandsbolagets Kundservice på 0770-777 000 
och anmäla detta tidigast 4 veckor innan avtalet börjar gälla.  

 Man ska inte säga upp sitt befintliga telefoniabonnemang utan 

anmäla till Bredbandsbolagets Kundservice att man vill ha telefoni från 

Bredbandsbolaget. Vi tar då hand om uppsägningen av din befintliga operatör och 

begär en flytt av ert befintliga telefonnummer, denna process tar cirka 10 

arbetsdagar men du har kvar din befintliga operatör tills Bredbandsbolaget 

kopplar in ditt nya abonnemang. 

Om tveksamheter uppstår vid beställning av tjänster hänvisa till avtal Rb brf Björken 
org. nr. 725 000 -3550 avtalet gäller till 2018 08 31 för bredband och 2019 01 11 för 
tv. 

 


