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Borgstena Fiber



Gruppanslutning med Net at Once
Trådlöst med TV Mellan

 Net at Once som 
kommunikationsoperatör

 Net at Once som tjänsteleverantör med öppen 
gruppanslutning

 Öppen gruppanslutning innebär att nätet är öppet för 
andra tjänsteleverantörer.

 Totalt pris för detta är 350 kr/mån/ink moms



Gruppanslutning med Net at Once
Trådlöst med TV Mellan - detta ingår

 200/200 Mbps Internet

 Telefoni BAS

 TV Grundutbud Mellan – 18 st kanaler inkl. HD box

 Inteno FG500 
(WiFi 802.11n, 
4 st 1000/1000 Mbit’s
LAN-portar, 2st telefoni-portar)



TV från Sappa!  
 Extra kanaler/boxar köps direkt av Sappa, till deras 

gällande prislista.

 TV boxar i varje rum – från 595 kr/box. Första 
boxen ingår!

 Dilog DIP 701 – HD box, 3D box
Stöd för PVR.

 Spela in två st HD kanaler och snabbspola i en 
tredje.



TV från Sappa!
 Man kan välja TV från hela världen!

 Hos Sappa finns det ett gigantiskt utbud av TV 
kanaler. Exempelvis:

 Viasat Sport – 249 kr/mån för 
5st sportkanaler

 C More Family – 299 kr/mån för 
14 st kanaler



Valmöjligheter i fokus
 Önskar inte TV? Inga problem.

 200/200 Mbps Internet & Telefoni BAS

 Inteno FG500 (WiFi 802.11n, 
4 st 1000/1000 Mbit’s LAN-portar, 
2st telefoni-portar)

 Allt detta för endast 269 kr/mån 
inkl.moms/hushåll – ingen startavgift



Valmöjligheter i fokus
 Delårsabonnemang med 3 mån bindningstid, 1 mån 

uppsägningstid!

 200/200 Mbps internet & Telefoni BAS

 Inteno FG500 (WiFi 802.11n,
4 st 1000/1000 Mbit’s LAN-portar,
2st telefoni-portar)

 2500 kr i engångsavgift, betalas endast första gången

 Månadspris: 269 kr/mån ink/moms/hushåll

 TV från 49 kr/mån – Detta beställs direkt av Sappa



Valmöjligheter i fokus
 Andra Tjänsteleverantörer? Inga problem.

 Under 2014 lanserar vi 5st nya leverantörer i nätet 
– maximal valmöjlighet

 För de kunder som inte önskar gruppanslutning

 Alternativ utan bindningstid



Net at Once – Öppen Plattform

100/10 Mbps 328 kr/mån 318 kr/mån 308 kr/mån -

100/100 Mbps 348 kr/mån 338 kr/mån 338 kr/mån -

IP Telefoni Från 0 kr/mån 29 kr/mån 49 kr/mån -

TV Från 39 kr

Installationsavgift för slutkundsutrustningen
är 600 kr/hushåll

Av ovanstående bredbandspriser faktureras 69 kr/mån
separat av Borgstena fiber för drift och underhåll. 



Företagsabonnemang
 NAO levererar även företagsanslutningar

 100/100 Mbps Internet Light kostar 495 kr/mån 
exkl. moms

 Dedikerade bandbredder från 1495 kr/mån

 Fast IP ingår alltid 
företagssupport 8-17

 Telefoni från 49 kr/linje



Extra Tjänster - NAO
 Prisavtal – optimera ditt ringande

 Flatrate – 50 kr/mån – ingen minutavgift på 
sverigesamtal (gäller endast BAS)

 Mobilplus - 50 kr/mån – Halva priset på mobilsamtal 
(gäller endast BAS)

 Kostnadsfri portering! Net at Once säger upp din fasta 
telefoni hos Telia (värde ca 299kr)

Trafikavgifter BAS  (ingår) Trafikavgifter MINI 29
Minimideb. 29 kr/mån

Sverigesamtal 14 öre/min Sverigesamtal 19 öre/min

Mobilsamtal 1,49 kr/min Mobilsamtal 0,69 kr/min

Öppningsavgift 45 öre Öppningsavgift 69 öre



Extra Tjänster - NAO
 UPS – Ström-backup för hemmet – 699 kr

 Trådlös Wifi Brygga – 995 kr
extra mottagare 595 kr

OBS: inte samma prestanda trådlöst

 1000/1000 Mbps Internet – endast 199 kr/mån
Sveriges i särklass billigaste gigabit tjänst på landsbygden!

 Kampanj: 99 kr/mån vid tecknande från start!

 Säkerhetspaket – från 39 kr/mån – 3 mån fritt!



Extra Tjänster – NAO & Sappa
 Mobiltelefoni – Free 0 kr/mån – 69 öre

Mobiltelefoni – Total 499 kr/mån – 3000 min

 Mobilt bredband – komplement – från 69 kr/mån

 TV-tjänster köps via Sappa

 Övriga extra tjänster köps av Net at Once

 0771-40 44 00 eller www.netatonce.se/borgstena



Registreringsportal
 Första gången du sätter

en internetsladd i första
uttaget – regportalen

 Fyll i dina uppgifter
Välj eventuella extratjänster/
andra tjänsteleverantörer

 Vid tidigare beställning
– samma personnummer

 Sätt igång och surfa!

 TVn kommer igång ca 2 dagar
efter registrering


