
Akalla-Husby Nätort
Jag vill beställa följande tilläggstjänster och kryssar därför i önskade tjänster nedan! Samtidigt godkänner jag Bahnhof Lda allmänna villkor (finns på www.bahnhof.se)

      Jag vill att Bahnhof porterar mitt befintliga telefonnummer:
Härmed ger jag Bahnhof fullmakt att portera mitt telefonnummer. Kostnad för portering är 199 kr.
Porteringen kan ta upp till 7 dagar från det att vi mottagit din beställning. Ni kan även beställa ett nytt 
nummer. Detta gör ni enklast genom att kontakta vår kundservice. Observera att ni bör höra av er till er 
nuvarande telefonileverantör efter de 7 dagarna för att säkerställa att ert abonnemang är uppsagt. Det kan 
även förekomma viss uppsägningstid hos er nuvarande leverantör.

Telefonabonnemangets ägare:Befintligt nummer:

Önskat datum för flytt av numret:Personnummer:

Underskrift:

Efternamn:Förnamn:

Telefon:Personnummer:

Adress:Mobil:

Ort:Postnummer:

E-post:

Upp till 100 Mbit/s+ Trådlös router
(Bindningstid 12 mån) 299 kr/mån

Upp till 1000 Mbit/s + Trådlös router
(Bindningstid 12 mån) 419 kr/mån

AKALLA-HUSBY NÄTORT
Information om bredband via fiber

Riktigt bredband via fiber!
Låt dig inte vilseledas av andra operatörer. Vårt bredband 
blev utsett till bäst i test av bredbandskollen! Perfekt för 
streaming och nedladdning. 

TELEFONI
Spar pengar och  betala bara för det du ringer.
Låga samtalsavgifter dygnet runt. Behåll ditt telefon-
nummer och din nuvarande telefon!

HD-Tv
Riktig HD-Tv direkt via din bredbandsuppkoppling. Med 
våra programpaket väljer du de kanaler som passar dig, 
oavsett om det är film, serier, dokumentärer, sport, nyhe-
ter eller barnprogram.

Telefoni       0 kr/mån 
(samtalsavgifter tillkommer)

Internet Security   49 kr/mån
(antivirus och brandvägg)

Integrity VPN    40 kr/mån
(anonym surf)

AKALLA-HUSBY NÄTORT

Fiberkonverter ingår!



Frankeras ej.
Mottagaren 
betalar portot.

Bahnhof, Unipessoal Lda
Svarspost
20597747
110 05  Stockholm

Prislista telefoni:
Till alla riktnummer:                   0.15 kr/min

Till alla mobilabonnemang:       1.49 kr/min

Öppningsavgift:                            0.45 kr/samtal 

Till andra Bahnhof telefonikunder:           0 kr

Porteringsavgift:                                        199 kr

Prislista för utlandssamtal finns på www.bahnhof.se

Bredband
Upp till 100 Mbit/s + fiberkonverter + trådlös router      299 kr/mån
Upp till 1000 Mbit/s + fiberkonverter +  trådlös router   419 kr/mån

I bredbandet ingår 6st e-postkonton, 1 webbsida, 1 domän.

Prisjämförelse (priser tagna från comhem.se 2014-06-23)
Bahnhof               ComHem
100 Mbit/s    299 kr/mån 100 Mbit/s   399 kr/mån
1000 Mbit/s  419 kr/mån 500 Mbit/s   699 kr/mån

TV
Sappa Alltid (12 kanaler)
49 kr/mån
Sappa 5 (12 kanaler + 5 valfria)
148 kr/mån
Sappa 10 (12 kanaler + 10 valfria)
238 kr/mån

www.bahnhof.se     010 - 510 00 00    kundservice@bahnhof.se


