
  16 juni 2011 

 
 

Har du några frågor, ring 
VÖKBY bredband kundservice 0142-89570  
 

 
Erbjudande till boende i Boet 
 
VÖKBY Bredband AB har här nöjet att erbjuda tjänster inom 
Ödeshögs kommuns fibernät.  
 

Erbjudande 1 – för dig som redan ÄR kund hos VÖKBY 
bredband. 

 
Tripleplay-erbjudande med 20 TV-kanaler, Silver 100 
(50-90 Mbit internet) och ett abonnemang för fast telefoni 
(se nedan). 
 
1. En HDTV- box med inspelningsmöjlighet per hushåll, för mer info se 

tilläggsutbud TV nedan. 
2. Basutbud TV (SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV4+, TV4 Sport, TV11, Kanal 5, 

TV6, SVT HD, Kunskapskanalen/Barnkanalen, SVT 24, TV8, Kanal 9, 
TV10, Discovery Channel, Animal Planet, MTV, 24 Corren). 

3. Internettjänst Silver 100 
4. Telefoni abonnemang där ni behåller befintliga telefoner och befintligt 

telefonnummer inkl nummerpresentation, samtalsavgifter tillkommer. 
5. Du som redan är Tv kund och inte vill ha en HDTV-box ytterligare 

reduceras anslutningsavgiften till 295 kr 
 

Anslutningsavgift:  1990 kr ink moms. 
Månadsavgift per hushåll: 399 kr ink moms  
 
Erbjudande 2 – för dig som INTE ÄR kund hos VÖKBY 
bredband. 

 
Tripleplay-erbjudande med 20 TV-kanaler,  
Silver 100 (50-90 Mbit internet) och ett abonnemang för fast 
telefoni (se nedan) . 

 
1. En HDTV- box med inspelningsmöjlighet per hushåll, för mer info se 

tilläggsutbud TV nedan. 
2. Basutbud TV (SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV4+, TV4 Sport, TV11, Kanal 5, 

TV6, SVT HD, Kunskapskanalen/Barnkanalen, SVT 24, TV8, Kanal 9, 
TV10, Discovery Channel, Animal Planet, MTV, 24 Corren). 

3. Internettjänst Silver 100. 
4. Telefonabonnemang där ni behåller befintliga telefoner och befintligt 

telefonnummer inkl. nummerpresentation, samtalsavgifter tillkommer. 
 

Anslutningsavgift:  4995 kr ink moms. Tillkommer grävning 
(Tillkommer kostnad för grävning om du inte är kund idag) 
Månadsavgift per hushåll:  399 kr ink moms. 
    
 
 
 



  16 juni 2011 

 
 

Har du några frågor, ring 
VÖKBY bredband kundservice 0142-89570  
 

 
Sommar Tripleplay-erbjudande med  
20 TV-kanaler, Silver 100 (50-90 Mbit  internet) och ett 
abonnemang för fast telefoni (se nedan). 
 
Anslutning från maj – september  

 
1. En HDTV- box med inspelningsmöjlighet per hushåll, för mer info se 

tilläggsutbud TV nedan. 
2. Basutbud TV (SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV4+, TV4 Sport, TV11, Kanal 5, 

TV6, SVT HD, Kunskapskanalen/Barnkanalen, SVT 24, TV8, Kanal 9, 
TV10, Discovery Channel, Animal Planet, MTV, 24 Corren). 

3. Internettjänst Silver 100 
4. Telefonabonnemang där ni behåller befintliga telefoner och befintligt 

telefonnummer inkl. nummerpresentation, samtalsavgifter tillkommer. 
 
Anslutningsavgift:  4995 kr ink moms.  
(Tillkommer kostnad för grävning om du inte är kund idag) 
Månadsavgift per hushåll:  399 kr ink moms. 

 
 
Tilläggsutbud TV 
Med ovanstående kan sedan varje hushåll beställa tilläggsutbud. VÖKBY 
Bredband fakturerar sedan respektive hushåll för valda tilläggsutbud, 
tvillingabonnemang (59 kr/mån), flera TV-boxar, inspelningsfunktionen (39 
kr/mån) som var och en enskilt beställer samt krypteringsavgift (35 kr/mån) 
som tillkommer vid köp av tilläggspaket. 
 
Övriga villkor 
I anslutningsavgiften ingår håltagning  i yttervägg, tomrör och optisk 
fiberkabel, blåsning/svetsning av fiberkabel och montage för aktiv utrustning 
för internet, TV och telefoni. 
 
Observera att du måste själv gräva från närmaste brunn fram till ditt 
fritidshus/villa om du inte är ansluten idag. Kontakta dina grannar och gör 
detta gemensamt. För mer information kolla Ödeshögs kommuns hemsida se 
nedan.  
 
 
Arbetskostnader i fastigheten ingår ej (tex fastighetsnät) 
 
Anslutningsavgiften faktureras i samband med driftsättning, månadsavgifter 
faktureras kvartalsvis i förskott. Samtalskostnader för telefonin debiteras 
kvartalsvis i efterskott. 
 
Vi förutsätter att elanslutning finns i närhet av plats för placering av aktiv 
utrustning.  
 
Vänliga hälsningar 
Torbjörn Forsman 
VÖKBY Bredband AB 


