
Sensitivity: Internal

Sista chansen
Visste du att det finns fiber förberett utanför din tomt?

Med ett supersnabbt bredband via fiber kan hela familjen 

spela och streama samtidigt utan att ni känner er 

begränsade. Telenor erbjuder nu en kampanj med ett 

extra bra pris på installation vid beställning av bredband.

Ditt pris just nu: 15 900 kr (ord pris 34 900 kr)

Beställ senast den 31 januari

Just nu har vi kampanj på installation av fiber där du bor. Detta är det sista 

tillfället vi kommer att erbjuda installationer till kampanjpris hos dig, så 

passa på att beställa redan idag eller senast den 31 januari 2021.

Varför fiber?

Villafiber är en investering för framtiden. Med bredband via fiber finns det 

inga direkta begränsningar i kapacitet och till skillnad från många andra 

internetförbindelser är fibern okänslig för avstånd och täckning.

Bredband och tv utöver det vanliga

Vi har flera bredband och tv-paket att välja mellan. När du beställer 

bredband från oss ingår alltid vår bästa router utan extra kostnad. Med tv 

från Telenor ingår tjänsten Telenor Stream som gör att du kan titta på tv när 

och var du vill, på datorn, surfplattan eller mobilen, överallt inom Sverige och 

i EU.

Fiber med öppet nät

Telenor har ett öppet nät där du kan välja mellan flera leverantörer och 

erbjudanden. Det innebär att du inte behöver välja en leverantör för alltid. 

Du har alltid möjlighet att byta.

Vill du veta mer?

På villafiber.telenor.se kan du läsa mer, ta del av våra erbjudanden och 

teckna avtal. Naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst 

för villafiber på telefon 08-525 029 77 om du har frågor eller funderingar.

Telenor Sverige AB, BOX 3081, 16903 Solna, villafiber.telenor.se. Kundservice 08–525 029 77



Teckna bredband och
tv till kampanjpris

Bredband 500

Wifi 6-router | Wifi-app

Bredband 299 kr/mån i 12 månader

Installation 15 900 kr (ord pris 34 900 kr)

Bredband 500 & Tv Stor

Tv-box | 52 kanaler | 11 playtjänster | 

Telenor Stream

Bredband 299 kr/mån i 12 månader

Tv Stor 299 kr/mån i 12 månader

Totalt 598 kr/mån i 12 månader

Installation 15 900 kr (ord pris 34 900 kr)

Erbjudandet för bredband gäller i 12 månaderna, därefter betalar du ordinarie pris* för 

bredband 500. Bindningstid 12 månader. Uppsägningstid 1 månad.

Erbjudandet för tv gäller i 12 månader, därefter betalar du ordinarie pris* för Tv Stor. 

Bindningstid 0 månader. Uppsägningstid 1 månad. Efter installation väljer du själv på 

www.telenor.se/mitt-telenor vilken av HBO Nordic eller Viaplay Film & Serier du vill ha.

* Enligt vid var tid gällande prislista.

Beställer du enbart installation av fiber är priset 17 900 kr. Välj detta 

alternativ om du inte vill teckna någon tjänst, alternativt välja någon 

annan leverantör ur det öppna nätet.

Beställ på villafiber.telenor.se

Telenor Sverige AB, BOX 3081, 16903 Solna, villafiber.telenor.se. Kundservice 08–525 029 77

HBO Nordic 
eller Viaplay

ingår

http://www.telenor.se/mitt-telenor

