
 
 
 

Det här kan du få via Öppen Fiber:  
 
Smartare tv 
Med digital-tv via fiber, får din tv fler funktioner, du kan t ex se ditt favoritprogram 
när du vill, hyra film med fjärrkontrollen och se hdtv. 
 

Supersnabbt bredband 
Beroende på vilken tjänsteleverantör du väljer – och var du bor – kan du få upp 
till 1000 Mbit/s! 
 

Telefoni som vanligt 
Du ringer precis som du alltid gjort med din fasta telefon, men via ditt bredband. 
 

Har du företag? 
Många av våra tjänsteleverantörer erbjuder också företagsabonnemang, gå till 
deras respektive hemsidor så får du veta mer.

Läs mer på www.bredbandswebben.se
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Vardagen fungerar med 
Öppen Fiber®!
Snabbare bredband, smartare tv och telefoni 
via fiber – från den tjänsteleverantör du väljer.



Välj på www.bredbandswebben.se 
Välj en leverantör för alla dina tjänster, eller en för bredband, 
en för telefoni osv. Du har full valfrihet med Öppen Fiber!

Vi har levererat fartfyllda bred-
bandstjänster sedan 1994, 
alltid med full integritet – och 
numera optimerat för Netflix! Du 
får telefoni och bredband med 
hastigheter från 10 till 1000 Mbit/s. 
 
Läs mer på www.bahnhof.se  
eller ring 08-555 771 50

Vi är en av Sveriges största 
tv-distributörer med ett stort 
kvalitetsutbud. I fibernätet erb-
juds hastigheter från 10 till 100 
Mbit/s - och Viaplay ingår alltid.

Läs mer på viasat.se/oppenfiber 
eller ring 0200-210 217

Vi har fibertjänsterna som får 
vardagen att fungera – stabila, 
säkra och med tillräcklig kapacitet 
för hela familjen. Du får tv, tele- 
foni och bredband med 10 till 
1000 Mbit/s.

Läs mer på www.telia.se/oppenfiber  
eller ring 020-755 766

Vi ger dig prisvärda fibertjän-
ster, med rätt kapacitet för dina 
behov och med en support som 
tar hand om det tekniska. Du får 
telefoni och bredband med 10 till 
100 Mbit/s.

Läs mer på www.universal.se  
eller ring 0771-85 00 00

Vi är den norrländska fiberspecial-
isten som levererar kraftfullt bred-
band i världsklass. Känn dig aldrig 
begränsad utan gör allt du vill - sam-
tidigt. Dessutom driver vi vår kund-
service i egen regi, vilket innebär 
att du som kund kan förvänta dig ett 
snabbt svar och en pålitlig support. 
Ett rejält bemötande helt enkelt.

Läs mer på www.t3.se  
eller ring 090-12 93 00

Vi levererar fibertjänster till både 
hushåll, företag och kommuner 
– alltid med kundens upplevelse 
i fokus. Du får telefoni och bred-
band med 10 till 100 Mbit/s.

 
Läs mer på www.tyfon.net  
eller ring 08-54 60 00 00

Vi levererar säkra och kraft-
fulla fibertjänster med personlig 
service – och mobila tjänster 
som kompletterar dem. Du får 
telefoni och bredband med 10 till 
1000 Mbit/s.

Läs mer på www.netatonce.se  
eller ring 0771-40 44 00

Öppen Fiber –  
en riktigt snabb 
uppkoppling med 
full valfrihet
Öppen Fiber ger dig tillgång till det bästa de olika 
tjänsteleverantörerna har att erbjuda. Du kan få 
supersnabbt bredband och mängder av smarta 
tv-tjänster via fiberuttaget. Dessutom kan du få 
telefoni via Öppen Fiber. Du kan välja att beställa 
alla tre tjänsterna från en och samma leverantör, 
eller olika tjänster från olika leverantörer.

Den snabbaste uppkopplingen du kan få via fiber 
är just nu 1000 Mbit/s – ett överflöd med tanke 
på vad dagens tjänster kräver. Det betyder även 
att du redan idag står rustad för morgondagens 
digitala tjänster, vilka de än är.

Vi är den lilla, stora operatören 
som ger dig möjligheten att surfa 
med total integritet och hög 
hastighet. Du får tv, telefoni och 
bredband med hastigheter från 
10 till 1000 Mbit/s.

Läs mer på www.alltele.se/oppenfiber 
eller ring 0910-79 80 00

Vi erbjuder Öppen Bredbands-TV 
där du som kund kan välja fritt 
bland flertalet TV-kanaler och 
leverantörer. Beställer gör du via 
oss eller våra partners  Bahnhof, 
IP Sweden eller  Zon-TV.

Läs mer på www.serverado.se  
eller ring 08-5000 5777

Här ser du våra vanligaste tjänsteleverantörer. Utbudet kan dock variera något på olika 
orter. På www.bredbands webben.se finns en total förteckning över vilka tjänster och 
 leverantörer som är anslutna till Öppen Fiber och som du kan välja mellan.

Vi levererar idag våra fiber-
tjänster till över 100 000 nöjda 
kunder på 130 orter, över hela 
landet. Du får telefoni och bred-
band med 10 till 1000 Mbit/s.

 
Läs mer på www.bredband2.com  
eller ring 0770-811 000

Vi levererar fibertjänsterna 
som gör att du kan digitalisera 
ditt hem. Med supersnabbt 
bredband upp till 1000 Mbit/s, 
hemtelefoni och TV skräddarsyr 
du ett utbud som passar ditt 
behov.

Läs mer på boxer.se  
eller ring 0771-21 10 00


