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Vad är ett Gruppanslutningsavtal?
Ett Gruppanslutningsavtal tecknas av föreningen för att erhålla 
bättre priser på Bredbandsbolagets tv-, bredbands- eller telefoni-
tjänster. En förening som tecknar Gruppanslutningsavtal får kvar-
talsvis en faktura och betalar månadskostnaden för samtliga hus-
håll i föreningen. Varje enskilt hushåll väljer själv om och vilka 
abonnemang de vill teckna. Eventuella tillläggstjänster och trafikav-
gifter för abonnemangen, som till exempel samtalstaxa, debiterar 
Bredbandsbolaget hushållet. Detta är inte bara praktiskt och enkelt 
– de gör även att lägenheterna blir mer attraktiva på marknaden. Ni 
väljer ett av nedan avtalsformer.

Gruppanslutningsavtal

* Alla priser är inklusive moms. Med reservation för ändringar.

Val för enskilda hushållet
Varje enskilt hushåll har möjlighet att göra ett personligt val av 
hastighet. Om hushållet väljer samma hastighet som gruppanslut-
ningsavtalet kostar det inget extra. Om de boende väljer en högre 
hastighet debiteras en extra kostnad till hushållet. Till exempel om 
föreningen väljer ett gruppanslutningsavtal med Bredband 10/1 
och hushållet önskar Bredband 250/100 så betalar hushållet 
149 kr/mån direkt till Bredbandsbolaget. Se tabellen hur mycket 
det kostar för extra tillval.

Föreningens avtal 10/1  100/10 100/100

Hushållets val av hastighet

Bredband 100/10 99 kr –-- –-- 
Bredband 100/100  109 kr  49 kr –-- 
Bredband 250/100 149 kr 99 kr 79 kr 
Bredband 1 Gbit/s 779 kr  749 kr 719 kr

Tv med Gruppanslutning (GAN TV) 
Det finns även möjlighet för dig som fastighetsägare att erbjuda hela 
fastigheten tv via gruppanslutningsavtal. Genom att teckna avtal 
till samtliga av dina hushåll, utnyttjas kraften i gemensamma inköp.

Det gruppanslutna tv-paketet levereras till alla tillsammans med 
en HD-box och ett programkort. Bredbandsbolaget fakturerar er 
kvartalsvis för samtliga lägenheter i fastigheten. Andra kostnader 
som till exempel ytterligare kanalpaket eller tv i flera rum, faktureras 
det enskilda hushållet.

Ni kan välja att gruppansluta kanalpaket T-1 Bas eller T-2 Flex. 
I T-1 Bas ingår de mest populära svenska kanalerna, varav 3 HD 
 kanaler. I kanalpaket T-2 Flex ingår 19 kanaler och även 8 valfria 
från ett utbud av ca 40 kanaler. 

(se bredbandsbolaget.se för aktuell lista över kanaler.)

Fördelar med gruppanslutningsavtal
• Ni kan skräddarsy ett gruppavtal som passar just er förening.
•  Befintliga tv-kunder hos Bredbandsbolaget får rabatt på sitt 

abonnemang.
• Rabatt för kunder som vill teckna T-2 Flex, T-3 Stor.
• Inga start- kort- eller fraktavgifter tillkommer.
•  Ett hushåll i en förening med gruppavtal på T-1 Bas, telefoni 

och bredband, sparar pengar jämfört med om de köper 
tjänsterna individuellt per hushåll.

         I GAN TV ingår 

• Lån av HD-box 
• Startavgift 
• Fraktavgift 
• Kortavgift 

         Tilläggstjänster 

•  Du kan beställa ytterligare kanalpaket mot separat månadsavgift.
• Du kan enkelt hyra film med fjärrkontrollen.
•  Tv i flera rum: du kan få tillgång till tv i flera rum, med upp till totalt 

4 tv-apparater. En månadsavgift för valt kanalpaket tillkommer. 
HD-boxen får du låna utan kostnad. Önskar du en inspelningsbar 
HD-box kan du hyra den för 39kr/mån.

         Alternativ Månadsavgift Startavgift*

Bredband 100/100 + telefoni  125 kr  0 kr
Bredband 100/100 + telefoni + T-1 Bas  224 kr  0 kr
Bredband 100/100 + telefoni + T-2 Flex 264 kr 0 kr 
T-1 Bas 99 kr 0 kr
T-2 Flex 139 kr 0 kr

Gruppanslutning HSB
Smartare abonnemang för bostadsrättsföreningar
Gäller från 2013-01-24

Alla priser är inklusive moms.
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Hur kan kostnaderna fördelas i föreningen?
Föreningen får en faktura varje kvartal och väljer sedan själv hur 
de vill fördela kostnaden till de boende. Vanliga lösningar är att 
fördela kostnaden jämnt över på alla lägenheter eller låta kostna-
den ingå i månadsavgiften. En annan vanlig lösning är att fördela 
kostnaden enbart på de som använder tjänsterna. Vi hjälper er i så 
fall med den informationen.

Exempel
Brf Liljan i Linköping, som sedan en tid tillbaka har installerat  
FiberLan från Bredbandsbolaget i sina 100 lägenheter, väljer  
att teckna ett Gruppanslutningsavtal för T-1 Bas, Bredband 
100/100 och telefonitjänsten. Bredbandsbolaget skickar en fak-
tura var tredje månad direkt till föreningen på 224 kr/mån x 100 
uttag x 3 månader. 

De hushåll som redan har ett tv- eller bredbandsabonnemang 
från Bredbandsbolaget, kommer inte längre att få någon månads-
faktura. Samma sak gäller för de hushåll som redan har Bredbands-
bolagets telefonitjänst. Dessa betalar endast samtalsavgifterna 
och eventuella tilläggstjänster, som till exempel telefonsvarare.

De som ännu inte har något tv-, bredbands- eller telefoniabonne-
mang kan nu beställa detta hos Bredbandsbolaget. Befintliga te-
lefoniabonnemang hos andra operatörer säger respektive hushåll 
upp genom att kontakta Bredbandsbolaget. Beträffande tv- och 
bredbandsavtal kontaktas nuvarande tjänsteleverantör.

Kontakta oss gärna
Har ni frågor eller funderingar kring våra Gruppanslutnings avtal 
eller önskar att vi skickar ett avtal till er, kontakta  Försäljning  
FiberLAN på 0770-111 333 eller fiberlan@bredband.com. 
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Med reservation för tryckfel och prisförändringar.


