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Kollektiva tjänster

Kollektiva tjänster
från Telia
– den bästa lösningen för
byalag och fiberföreningar
339 kr

Med ett kollektivt avtal får alla hushåll i
föreningen telefoni, bredband och tv till
ett mer fördelaktigt pris jämfört med om
alla ansluter sig var för sig.
Vad innebär kollektiva tjänster?
Genom ett kollektivt avtal väljer föreningen ett paket
för telefoni, bredband och tv som alla medlemmar får
tillgång till. Kostnaden faktureras till föreningen som
sedan kan vidarefakturera medlemmarna.

Fördelar med kollektiva tjänster
• Smidigt med en gemensam lösning med kvalitetstjänster för alla inom föreningen.
• Priset blir bättre med ett kollektivt avtal än om alla
beställer var för sig.
• Tryggt och enkelt med en helhetsleverantör som tar
hand om tjänster, hårdvara, kundsupport, drift och
underhåll.
• Frihet för varje hushåll att göra egna tillval för att få
ännu fler tv-kanaler och ännu snabbare bredband.

Detta ingår i den kollektiva tjänsten
• Bredbandstelefoni, fast telefoni via bredband.
• Bredband 100/100, supersnabbt, stabilt och säkert
bredband med 100 Mbit/s i både upp- och nedladdningshastighet.
• Telia digital-tv med kanalpaket Lagom. I tv-paketet
ingår 22 kanaler, videobutik, programbibliotek med
marknadens största on demand-utbud samt Telias
webbtjänst Play+ som gör att du kan titta när du vill,
var du vill - via datorer, smartphones och surfplattor.

Bredbandstelefoni

Bredband
100/100

Digital-tv
Lagom

Priset är per hushåll och månad, inklusive moms.
Föreningen ansvarar för drift och underhåll av eget nät.

• All hårdvara, såsom HD-förbredd digitalbox och
trådlös router ingår.
• Fri support och utbyte av eventuell defekt hårdvara
under hela avtalstiden.
• Möjlighet till kostnadsfri installationshjälp.
• Varje hushåll kan se kanalpaketet på upp till 5
tv-apparater utan extra kostnad. En engångsavgift
för extra digitalboxar tillkommer (från 299 kr).

Kontakta oss gärna så berättar vi mer
Besök oss på telia.se/fastighetsagare, ring oss på
020-30 00 60 eller kom förbi någon av våra butiker
så berättar vi gärna mer.

Läs mer om tillval
på nästa sida.
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Kollektiva tjänster

Tillval och uppgraderingar
Genom det kollektiva avtalet får alla medlemmar
i föreningen tillgång till samma utbud av telefoni,
bredband och tv. Utöver detta kan varje enskilt
hushåll även göra egna tillval, för att till exempel
välja ännu fler kanaler eller ännu snabbare internet.
Hushållen kan välja fritt bland Telias hela utbud av tv,
bredband och telefonitjänster till rabatterade priser,
De gemensamma kollektiva tjänsterna faktureras till
föreningen. Tilläggstjänster tecknas och faktureras
separat för varje enskilt hushåll.

Tillval bredband
Hastighet

Avgift/hushåll

250 Mbit/s

249 kr

1000 Mbit/s

999 kr

Tillval tv
Kanalpaket		
Mixa 8
Stor

Avgift/hushåll

8 extra kanaler

178 kr

49 kanaler

218 kr

Priserna är per hushåll och månad, inklusive moms.
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Se vilka kanaler som ingår i
kanalpaketen på telia.se/tv

