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Tjänster och abonnemang
Vilka behov och möjligheter har du?
Nu har du snart ett fungerande fibernät och då är det dags att bestämma sig
för vad du vill utnyttja nätet till. Det som på fackspråk kallas tjänster är
Internetuppkoppling, TV samt fast Telefon via fibernätet.
Vi rekommenderar att du börjar med att tänka efter vilka behov du kommer
att ha de närmsta åren och sedan försöker hitta vilken typ av
tjänsteabonnemang, som bäst möter just dina behov. På följande sidor
beskriver vi vilka abonnemang som du kan beställa via föreningen och
dessutom vad du kan beställa genom det som kallas ”Öppen fiber”.
Fler och fler väljer numera att titta på TV via internet och så kallade ”Playfunktioner”. (Det kallas på svengelska att man streamar de program man vill
titta på. Man kan göra det när man själv vill, och är inte beroende av när det
visas i TV-tablån.) Vi listar därför en del vanliga Playtjänster och vad de
eventuella månadskostnaderna är för dem.
Är du inte bosatt i Sverige eller vill du av andra skäl ta del av andra länders TVutbud så visar vi även vilka möjligheter du har till det.
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Gruppavtal för medlemmar i Stenrike Fiber.
Som medlem i Stenrike Fiber har du möjlighet att abonnera på något av de
gruppavtal, som Stenrike Fiber tecknar med tjänsteleverantörer. För att så
många medlemmar som möjligt ska hitta ett passande abonnemang, så avser
vi att erbjuda två olika abonnemangsformer, förutsatt att det blir tillräckligt
många som anmäler sig till de olika abonnemangen. Genom att abonnera på
tjänster genom ett gruppavtal, så får du cirka 40 % rabatt jämfört med vad det
kostar att teckna enskilt abonnemang via Öppen Fiber. En nackdel kan vara att
du inte har samma valfrihet, som om du tecknar ett enskilt abonnemang och
att du dessutom binder dig för en viss avtalstid.
Stenrike Fiber tecknar gruppavtal med en leverantör om att abonnera på ett
tjänsteutbud. Som medlem tecknar du sedan ett bindande avtal med
föreningen om att utnyttja gruppavtalet.
Leverantören skickar en faktura till föreningen varje kvartal. Föreningen
fakturerar i sin tur de medlemmar som anslutet sig till gruppavtalet. Eftersom
föreningen bundit sig att betala för ett visst antal abonnenter, så går det inte
att utan vidare sluta betala för abonnemanget, därför måste avtalet vara
bundet under avtalstiden. Som alltid när det gäller abonnemangstjänster sker
faktureringen i förskott. Om abonnenten väljer tilläggstjänster eller utnyttjar
IP-telefoni, så direktfaktureras dessa till abonnenten.
Administration & fakturahanteringen medför kostnader för föreningen på ca.
20 – 50 kr/månad. (Storleken beroende av antal olika gruppavtal och
faktureringssätt.) Däremot tillkommer inga nätavgifter. (Tjänsteleverantören
betalar nätavgift till IP-Only).
Ex. Kvartalsvisa betalningsflöden för 100 abonnemang à 295 kr/månad.
Stenrike Fiber får en gruppfaktura på 3*29 500 kr för ett kvartal. Abonnenten
faktureras med sin del 3*295 kr. För att täcka administration och fakturering läggs en
kostnad på 3*35 kr till på abonnentfakturan.
”Du och 99 andra”
Tjänsteleverantörex.
ComHem

Grupp-faktura
Ex.3*29 500 kr

Stenrike
Fiber

Abonnentfaktura
Ex.3*330 kr

Direktfaktura för ev.
Tilläggstjänsteroch telefonsamtal
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Gruppavtal 1 – "Triple-Play"
Bredband, TV och Telefoni via ComHem
Den här abonnemangsformen tror vi är den bästa för dig som vill ha en enkel
uppkoppling, där allt fungerar som det brukar göra.
Under förutsättning att tillräckligt många väljer att abonnera på de olika
gruppavtalen kommer vi att teckna gruppavtal med ComHem.
Detta ingår i grundpaketet:


Bredband 100/10 Mbit/s



Ett basutbud med de vanligaste TV-kanalerna gällande en TV.



IP-telefoni



Trådlös router och ej inspelningsbar HD-TV box

För att se mer om tillvalsmöjligheter och innehåll i de olika tillvalen
rekommenderar vi att ni besöker respektive ComHems hemsida:
https://www.comhem.se/paketerbjudanden
TV-kanaler som för närvarande ingår i basutbudet.

Vill du i stället ha tillgång till fler kanaler och även kunna spela in TV-program
eller välja playfunktioner, får du rabatt på dina tillval.
Du kan till exempel välja Kanalpaket Silver med inspelningsbar Tivo-box för
199 kr extra per månad
Kanalpaket Silver: 41 TV-kanaler varav 13 HD-kanaler
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ComHem erbjuder även kanalpaket från C More och Viasat.
Vill du abonnera på någon extra kanal utanför kanalpaketen kan du göra det
mot extra avgift från ComHem. Kontakta ComHem för pris.
Bredband

100/10 Mbit/s
Trådlös Router

TV

Alla priser inklusive moms.

Ingår
Bas

Fasta kanaler

21

HD-kanaler

3

TV-box

HD Ej inspelning

Telefoni
Öppningsavgift
Minutpris fasta/mobil nummer
Telefonsvar,
nummerpresentation,
Samtalsspärr &
Dolt nummer
Avtalstid
Minsta antal abonnemang
Månadskostnad

0,69 kr
0,39 kr/1,69 kr

0 kr inom ComHems nät

15 kr
20 kr
0,00 kr
24+12 månader

Faktureras av Stenrike Fiber

100

Kvartals- / Årskostnad

299 kr

897 kr / 3588 kr

Tillval

Faktureras av ComHem

Bredband

Kvartals- / Årskostnad
100/100 Mbit/s

+50 kr/mån

+ 150 kr / +600 kr

250/100 Mbit/s

+199 kr/mån

+597 kr / +2 388 kr

1000/100 Mbit/s

+599 kr/mån

+1797 kr / +7 188 kr

Tivo Silver

+199 kr/mån

+597 kr / +2 388 kr

Tivo Guld

+359 kr/mån

+1 077 kr / +4 308 kr

Extrakort

+99 kr/mån

+297 kr / + 1 188 kr

TV
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Gruppavtal 2 – Bredband med IP-Telefoni som
tillvalsmöjlighet via Bredbandsson
Under förutsättning att tillräckligt många väljer att abonnera på de olika
gruppavtalen kommer vi att teckna gruppavtal med Bredbandsson.
Bredbandsson är ett Landskronabaserat företag som leverar datatjänster i
många nät framför allt i södra Sverige. De erbjuder också prisvärda
mobilabonnemang samt företagsabonnemang. Bredbandsson är även villiga
att hantera abonnemangsfaktureringen till kund.
Positiva omdömen på Internet.
Du kan läsa mer om Bredbandsson på deras hemsida:
http://www.bredbandsson.se/
Det här är vad du får:


Internet med 100/10 Mbit/s (100 Mbit/s ner från Internet och 10
Mbit/s om du t. ex. vill ladda upp fotografier.) Du kan även få
snabbare Internet mot extra kostnad.



Fast telefoni som tillval. (Du kan behålla ditt nuvarande nummer).
Det tillkommer en engångsavgift på 595 kr



Trådlös router finns som tillval för en engångskostnad



Du har möjlighet att ”streama” TV via Internet. (Se Play- och
streamingmöjligheter.)
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Samtliga kostnader faktureras direkt till abonnenten av Bredbandsson:
Bredband

100/10 Mbit/s

Minsta antal abonnemang
Avtalstid
Månadskostnad

Alla priser inklusive moms.

50
12 månader

Förlängs med 12 månader i taget
om det ej sägs upp.

150 kr

Månadskostnaden minskar med
ca 5 kr per tillkommande 50
abonnemang ner till 125 kr

Tillval
Säkerhetspaket
Trådlös router
Fast Telefoni

31 kr/månad
349 kr
19 kr/månad

Öppningsavgift
Minutpris fasta/mobil
Telefonsvar, Nummerpres.,
Samtalsspärr
Dolt nummer
Telefondosa
Mobiltelefoni
Minutpris fasta/mobil
Data per GB

Används som pott

0,45 kr
0,14 kr/1,14 kr
0 kr

595 kr
19 kr/månad

Öppningsavgift

Engångsavgift

Engångsavgift
Används som pott

0,59 kr
0,22 kr/0,59 kr
79 kr

Kvartalskostnad

Årskostnad 1:a året

450 kr

1 800 kr

Bredband + säkerhetspaket
& router

543 kr +
349 kr kv. 1

2 521 kr

Bredband & IP-telefoni

507 kr +
595 kr kv.1

2 623 kr

Bredband, IP-telefoni,
säkerhetspaket & router

600 kr +
944 kr kv. 1

3 344 kr

Enbart bredband

Bredbandssons faktureringskostnad tillkommer
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Hur kan jag se fler utländska TV-kanaler?
Det har visat sig svårare, än vad vi i styrelsen från början anade, att få med
kanaler från våra grannländer. (Det beror främst på upphovsrättsliga
aspekter.)
Det finns dock några valmöjligheter.
Bredbandsbolaget, (ägt av Telenor), erbjuder val bland 20 tillvalskanaler för
19 kr/kanal & månad. Där finns bl. a. NRK 1 & 2, DR 1, danska TV2 Lorry & TV
Finland. Du kan beställa paket innehållande TV från Bredbandsbolaget via
Öppet Nät.
ComHem Har ett utbud av vad de kallar hemspråkskanaler för 29 kr/kanal &
månad. Där finns bl. a. NRK 1 , DR 1, danska TV 2 & TV Finland. Du kan
beställa Comhem via vårt gruppavtal 1.
Det finns även åtminstone ett företag, Magine TV, som erbjuder
prenumeration även på utländska TV-kanaler via streaming på Internet.
Du kan läsa mer på https://magine.com/se/splash.
(Det finns möjlighet att teckna abonnemang hos ett företag som heter
Serverado där man kan abonnera på ett grundutbud svenska kanaler för 39
kr/månad och lägga till utländska kanaler via olika paket. Man får dock betala
engångskostnader för de apparater som behövs så det kostar ganska mycket
att komma igång. Vi har även sett flera negativa åsikter om Serverado om
bl.a dålig kundservice på nätet och har själva haft svårt att få kontakt med
dem. Det gör att föreningen inte i dagsläget vill teckna något gruppavtal med
företaget eller rekommendera abonnemang.)

Sida 8

Öppen Fiber samt korttidsabonnemang
För den, som inte vill utnyttja något av föreningens grupperbjudanden, så
finns möjligheten att själv teckna ett abonnemang hos någon av
leverantörerna till Svenska Fibernät.
IP-Only driver Byalagsportalen
(http://www.byalagsportalen.se/serviceguide/), där du hittar alla
leverantörerna i IP-Onlys nät och deras erbjudanden. (Föreningen har
kontaktat alla leverantörerna, men tyvärr har de flesta avböjt att offerera
gruppavtal.)
Först när fibernätet är inkopplat kommer det att vara möjligt att genomföra
beställningar hos leverantörerna. Du kan dock redan nu se deras utbud och
aktuella priser. (Du får räkna med en högre månadskostnad, när du beställer
som enstaka kund jämfört med gruppavtal.)
Om du enbart utnyttjar ditt fritidshus under sommaren eller bara enstaka
gånger under övrig tid på året, så kan det vara intressant att utnyttja det som
kallas korttidsabonnemang. Läs om det på:
http://www.byalagsportalen.se/pages/Korttidsabonnemang.
Så här aktiverar du ett korttidsabonnemang:
1.Anslut en dator till det röda uttaget på fibermottagaren
(mediaomvandlaren)
2.Öppna en webbläsare och gå till adress portal.ip-only.se
3.Registrera dig som användare
4.Välj tjänsteleverantör och korttidsabonnemang
5.Välj period, 24 timmar, 7 eller 30 dagar och betala med ett kredit- eller
betalkort
Prisexempel från tjänsteleverantören T3, 24 timmar: 45 kr 7 dagar: 125 kr 30
dagar: 345 kr
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Play- och streamingmöjligheter
Om du har en smart-TV, Chrome-cast, Apple-TV eller har möjlighet att ansluta
dator, surfplatta eller telefon till din TV, så finns det numera många
möjligheter att se på TV, filmer eller serier via Internet. Du går till respektive
hemsida med TV:ns eller datorns webbläsare och väljer det du vill se på. Här
listar vi några av alla möjligheter.
Prisexemplen visar kända månadskostnader som gällde 8 mars 2016!
Vad

Kanaler

Webbadress

Månadskostnad

SVT Play

1,2, 24 &
barn/kunskap

www.svtplay.se/

Gratis

TV 4 Play/
TV 4 Play
premium

4,7 12, 4
sport, 4 fakta
4 film mm.

www.tv4play.se/

Gratis /
Premium 99 kr

TV3 Play

3,6, 8 & 10

www.tv3play.se

Gratis

DPlay /
DPlay
premium

5,9, 11
Discovery
Animal Planet
Eurosport
mm.

www.dplay.se

Gratis /
Premium 79 kr

Magin TV

TV-kanaler

https://magine.com/se/splash

från 99 kr

C More Film

Film & serier

www.cmore.se

99 kr

C More Sport

Sport

www.cmore.se

299 kr

Viasat

Film & serier

www.viaplay.se

99 kr

Viasat Sport

Sport

www.viaplay.se

Från 99 kr

Netflix

Film & serier

www.netflix.com/se/

99 kr

HBO Nordic

Film & serier

https://se.hbonordic.com/home

89 kr

Det kan upplevas som något krångligare att utnyttja streamingtjänster direkt
via Internet, speciellt om man är en ovan datoranvändare. På sikt tar troligen
dessa typer av tjänster en allt större marknadsandel.
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För Företag
Det finns speciella företagsabonnemang, som erbjuder något bättre
garanterad tillgänglighet och oftast fast IP-adress. Kostnaderna för sådana
företagsabonnemang är emellertid kraftigt högre än för motsvarande
abonnemang för privatpersoner. Det gör att vi rekommenderar att man
tecknar abonnemanget som privatperson, såvida man inte har extra höga krav
på tillgänglighet
T. ex. så kostar ett företagsabonnemang med enbart 100/10 Mbit/s bredband
969 kr/månad exklusive moms hos Bredbandsson. Om man istället ansluter
sig till ett gruppavtal med samma förutsättningar hos Bredbandsbolaget blir
kostnaden 120 kr/månad exklusive moms. Hos Bredbandsbolaget kostar
gruppavtalet 172 kr/månad exklusive moms, men där ingår teleabonnemang
om vill ha det. Även om det för gruppavtalen tillkommer en administrations& faktureringskostnad på ca 20 - 40 kr/månad exklusive moms, så är
skillnaden betydande.

Att tänka på
•

Har du trygghetslarm via vanlig telefoni? Då ska du kontakta
kommunen så att de byter till ett trygghetslarm som fungerar med IPtelefon.

•

Kan du t.ex slå på värmen via vanlig telefoni? Då behöver du kanske
byta till en modernare styrutrustning som fungerar med IP-telefoni.
Curator i Fjällbacka säljer även en omvandlare som gör att din gamla
styrutrustning fungerar även med IP-telefon.

•

Har du stöldlarm i huset? Kontakta då leverantören av larmet för att
få reda på om du behöver åtgärda något.
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Inte medlem?
Du måste vara medlem i Stenrike Fiber ekonomisk förening för att utnyttja
gruppavtalen. Läs mer om oss på www.stenrikefiber.se
Under fliken Bli medlem ser du hur enkelt det är att blir medlem. Första
året är medlemsavgiften 300 kr, inklusive medlemsinsatsen!
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