
 

Abonnemangsalternativ 

Privatkunder 

 
Svältorna Fiber Ek. för. 

Box 72, 447 22 Vårgårda, http://www.sfiber.se 

Svältorna Fiber har nu upphandlat Net at Once som kommunikationsoperatör i vårt fibernät.  
Samtliga kostnader är inkl.moms. Med reservation för ev. felskrivning. 
Utöver nedanstående abonnemangsavgifter tillkommer en nätavgift till Svältorna Fiber på f.n. 100 kr/mån inkl. moms. 
 
Kortfattat finns följande val att välja mellan för privatkunder: 
 

1. GRUPPANSLUTNING ALTERNATIV 1, BREDBAND/TELEFONI/TV 

Bredband 200/200 Mbs 
Telefoni BAS (Rörliga avgifter, se Telefoni längre ner). 
TV Mer med 22 st kanaler inkl. HDTV-box 

 
Mediabox med trådlös router 
 
Startkostnad mediabox 0 kr. 
Startkostnad TV-box 0 kr. 
 
Bredband 1000/1000 Mbs kan väljas till direkt från Net at Once för endast 99 kr/månad  
(om det tecknas inom 3 månader, annars ord.pris 199 kr/mån) 
Extra telefonnummer samt extra tjänster för telefoni kan väljas till direkt från Net at Once. 
Ytterligare TV-kanaler kan väljas till direkt från Sappa (Net at Once:s TV-leverantör).  
 

2. GRUPPANSLUTNING ALTERNATIV 2, BREDBAND/TELEFONI 
Bredband 200/200 Mbs 
Telefoni BAS (rörliga avgifter, se Telefoni längre ner). 
Mediabox med trådlös router 
 
Startkostnad mediabox 0 kr.  
 
Bredband 1000/1000 Mbs kan väljas till direkt från Net at Once för endast 99 kr/månad (ord.pris 199 kr/mån) 
Extra telefonnummer samt extra tjänster för telefoni kan väljas till direkt från Net at Once. 
TV kan väljas till senare, direkt från Sappa (Net at Once:s TV-leverantör) eller att man uppgraderar sin  
gruppanslutning till Triple-Play. Kostnad för TV-box tillkommer då (ord.pris 1.495 kr).  
 

3. DELÅRSABONNEMANG 

Vi kan även erbjuda er medlemmar korttidsabonnemang för de som t.ex. har sommarhus. 
Dessa får 200/200 Mbs Internet och Telefoni med en månads uppsägningstid. 
Detta abonnemang kan vara aktivt som längst 9 månader per kalenderår.  
Ni aktiverar/avaktiverar själva ert abonnemang direkt mot Net at Once. 
 
Router ingår ej i detta abonnemang utan väljs själv. Fiberkonverter ingår dock. 
Startavgift fiberkonverter 0 kr. 
 
TV kan tecknas separat med Sappa (Net at Once:s TV-leverantör) utan bindningsstid, med de val av  
kanaler som man själv önskar utifrån Sappas utbud. 
Ordinarie pris för TV-boxen är 1.495 kr. 
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4. ÖPPEN PLATTFORM 

För de som inte vill ta del av gruppanslutningarna är det fritt att välja bland Net at Once andra 
tjänsteleverantörer. Leverantörer tillkommer succesivt. Om någon specifik leverantör önskas så kan detta 
framföras till Net at Once för ev. möjlighet att få in dem i deras nät. 
 
Router ingår ej i detta abonnemang utan väljs själv. Fiberkonverter ingår dock. 
Startavgift fiberkonverter 0 kr. 
Startkostnad för TV-box, Sappas ordinarie pris 1.495 kr. 
 
Observera att nedanstående priser är dagspriser och kan ändras. 

Leverantör 100/10 Mbs 100/100 Mbs Telefoni TV 

All Tele - 404 kr/mån Från 35 kr/mån Från 129 kr/mån 

Banhof 374 kr/mån 394 kr/mån Från 29 kr/mån Från 99 kr/mån 

Bredband 2 364 kr/mån 394 kr/mån Från 49 kr/mån Se hemsidan 

T3 350 kr/mån 400 kr/mån Från 49 kr/mån Se hemsidan 

Tyfon 350 kr/mån - Från 0 kr/mån Se hemsidan 

Sappa - - - Från 49 kr/mån 

Serverado - - - Från 119 kr/mån 

 
För allmänna villkor, se respektive leverantörs hemsida. 
 

5. VILANDE ABONNEMANG 

För de som väljer att inte ansluta sin fiber till ett aktivt abonnemang idag kan en vilande lösning väljas. 
Till detta alternativ utgår ingen månadskostnad från Net at Once utan endast nätavgiften från Svältorna Fiber 
(för närvarande 100 kr/månad) debiteras. 
 
Abonnemanget kan närsom aktiveras senare. 
Startkostnad inkl. mediabox 2.500 kr.  
Om abonnemanget aktiveras inom 24 månader från föreningens avtalsstart utgår ej denna kostnad. 
Startkostnad för TV-box, Sappas ordinarie pris 1.495 kr. 
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MEDLEVERERAD UTRUSTNING 
 
Mediabox (Gruppanslutning 1 och 2) 
Den mediabox som medlevereras i Gruppanslutning 1 resp 2. är en: 
- Mediabox med fiberkonverter och inbyggd trådlös router (AC-standard). 
- Boxen har två portar för trådbundet nätverk (internet), två portar för telefoni och två portar för IP-TV. 
- Det trådbundna nätverket och IP-TV-nätverket kan lätt byggas ut med egna switchar om så önskas. 
 
Ni har allt för tillgång till 1000/1000 Mbs Internet, hemtelefon samt TV  
med HDTV-box. Varje kund länkas upp i 1000 Mbs, TV och telefoni är utöver  
ordinarie 200 Mbs bandbredd för att säkerställa bästa kvalitet.  
På detta sätt påverkas inte den köpta bandbredden. 
 
Dubbelt WiFi 
Routern som tillhandahålls erbjuder en teknik som kallas för Dual Band, 
vilket innebär att routern har både ett 2,4 och ett 5 GHz nätverk. 
Moderna enheter idag som kan ansluta sig till 5 GHz-nätet får högre 
bandbredd, här finns möjligheten att komma upp i högre hastigheter. 
 

Mediakonverter (Öppen anslutning, företag samt korttidsabonnemang) 
Till öppen anslutning, företag samt korttidsabonnemang medlevereras ingen mediabox 
utan endast en mediakonverter komplett med 4 st LAN-portar. Till denna kan egen utrustning 
för WiFi etc. anslutas. 
 
 
 
 
 
 
 

TV (Gruppanslutning 1) 
TVn driftas av Net at Once samarbetspartner Sappa. Tekniken kallas för IP-TV 
och går via fibern som levereras till er. Det behövs en box för att köra IP-TV, den 
ingår i gruppanslutning 1. 
Boxen har stöd för HD och PVR. Det finns anslutning för USB på baksidan av boxen 
för att kunna ansluta en extern hårddisk. Med den kan du spela in dina favorit- 
program direkt från fjärrkontrollen. Du kan spela in upp till 2 kanaler samtidigt som 
du tittar på en tredje kanal. 
 
Självklart kan man köpa till fler boxar, då görs detta direkt från Sappa. Boxen kostar från 595 kr (om man tecknar ett 
kanalpaket med 24 månaders bindningstid). Ordinarie pris för boxen är 1.495 kr. 
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TELEFONI 
Telefoni BAS ingår i erbjudandet om gruppanslutning. 
IP-Telefoni är telefoni som går över bredbandet. Basavgiften ingår för samtliga medlemmar som väljer 
gruppanslutning och kopplas in via den mediabox som ingår i gruppanslutningen. 
Samtalsavgifter för telefoni är inkl. moms. 
 
Att ta med sig sitt befintliga telefonnummer kostar 99 kr i porteringsavgift. 
Att välja ett nytt telefonnummer (0322-) kostar 0 kr. 
 

 Samtalstaxa BAS Samtalstaxa MINI 

Sverigesamtal 14 öre/min 19 öre/min 

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

Öppningsavgift 45 öre 69 öre. 

 

Extra tjänster telefoni 
Extra BAS-abonnemang 19 kr/mån 

MINI-29 29 kr/mån 

Mobilplus 50 kr/mån 

Flatrate 50 kr/mån 

Nummerpresentatör 19 kr/mån 

Telesvar 19 kr/mån 

 
Priserna är dagsaktuella och kan komma att ändras. 
 

TV 
Följande 22 kanaler inkl 10 HD-kanaler ingår i Gruppanslutning 1. 

 
 
Valmöjligheter med Triple-Play från Net at Once och Sappa är stora! Surfa in på www.sappa.se/utbud eller 
www.netatonce.se och kolla vilka kanaler/erbjudanden som finns. 
 
Exempelvis kan du välja till både Viasats och C-more:s hela kanalutbud, det bästa av två världar. 

 
 

Sappa Play 
Med Sappa Play kan du se program i mobilen, datorn och surfplattan. 
Enkelt och smidigt kan du se program 7 dagar tillbaka i tiden och kolla på program som går live. 
 
- Streama program i din mobil, dator och surftplatta. 
- Se programmen när du vill och vart du vill. 
- Se program 7 dagar tillbaka. 
- Starta om pågående program eller kolla ikapp. 
- Dela appen med hela familjen och ansluta upp till fem enheter. 
- Två enheter kan vara uppkopplade samtidigt. 
- Streama fritt i hela Sverige. 

 

 

http://www.sappa.se/utbud
http://www.netatonce.se/

