
Fast internetaccess med garanterad kvalitet
Telia Bredband Plus bildar en trygg och stabil grund för dagens och framtidens ip-kommu-
nikation. Egenskaper som fasta publika ip-adresser, garanterad överföringshastighet samt 
prioriterad trafik gör den här anslutningen till en utmärkt plattform för alla slags lösningar.

Lösningen för dig med höga krav
Telia Bredband Plus är en fast internetanslutning med de egenskaper som krävs när du vill 
dra maximal nytta av internet i företagets verksamhet. Den här anslutningen ger dig också en 
utmärkt grund för att vidareutveckla företagets kommunikation.

Stamnät i världsklass
Med Telia Bredband Plus ansluts du direkt till Telias egna globala ip-nät. Genom anslutning till 
vårt kraftfulla nät i Sverige får du tillgång till en säker och snabb uppkoppling.
Telias ip-nät täcker även de flesta av Europas hörn. Dessutom har vi mycket kraftfulla länkar 
över Atlanten till ett eget, dubblerat stamnät i USA. Tack vare detta slipper du onödiga 
flaskhalsar i den internationella trafiken när du väljer Telia Bredband Plus.

Garanterad bandbredd
Du får bandbreddsgaranti på den kapacitet som du har behov av. Det betyder att du kan välja 
rätt kapacitet, oavsett vilket behov er verksamhet har. Du kan välja på kapaciteter upp till 
1000/100 Mbit/s, beroende på era lokala förutsättningar.
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FAKTA OM
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Router
I tjänsten ingår en Cisco-router som vi  placerar i 
era lokaler. Den är Teliaägd, och  vi fjärr övervakar 
er utrustning för alltid ha koll på hur den mår. 
 
Fasta publika IP-adresser
I Bredband Plus erbjuder vi fasta publika 
IP-adresser som tillval. Om ditt företag behöver 
IP-adresser för t.ex. e-post- och webbservrar 
eller annat som ska vara åtkomligt från internet 
 ansöker du om publika ip-adresser för dessa. 
 
Telia sköter installationen
En Teliatekniker kommer och installerar tjänsten 
och ser till att du kommer igång snabbt och 
säkert. 
 
MyBusiness
Med kostnadsfria webbverktyget  MyBusiness 
får du full kontroll på ditt Bredband Plus-
abonnemang. Vi erbjuder SLA-rapport, grafer 
över trafikbelastning, felanmälan online och 
 mycket mer.

Telia Bredband Alltid – från 99 kr/mån för nya 
kunder. Ha med dig snabbt bredband överallt genom 
att lägga till en extra 4G-anslutning.

Cloud VPN Wireless
Ett trådlöst nätverk till ditt företag. Med funktion-
er som Cloudbaserad managering, gästnätverk, 
2.4 and 5 GHz dual-band, 802.11ac standard och 
avancerade statistikfunktioner följer denna tjänst 
samma höga standard som Bredband Plus. 

4G Backup
4G Backup kan levereras via en fristående hårdvara 
eller i en kombo-hårdvarulösning, där både primär- 
och sekundäraccess levereras i  samma hårdvara. 
Tjänsten gör att om den primära  accessen av 
någon anledning slutar fungera så  kopplas trafik-
en automatiskt över till backupen, vilket  minimerar 
risken för eventuella avbrott i er verksamhet. 

Personlig tekniker
Få all hjälp du behöver för att enkelt komma  igång 
med allt som ditt företag använder via  Bredband 
Plus. Till ett fast pris på 2 499 kr kommer en 
 tekniker till ert kontor och ordnar en smärtfri 
 uppstart. Om ni behöver hjälp med något annat när 
teknikern väl är på plats så hjälper vi gärna till för 
ett fast pris på 599 kr/ärende.

Det här kan du lägga till:

Välj din hastighet: 
Vilken hastighet du kan få beror på vilken anslutningsform som är tillgänglig på adressen. Utifrån 
detta väljer du sedan en hastighet som motsvarar din verksamhets krav. Vårt åtagande när det gäller 
säkerhet och service är alltid detsamma, oavsett vilken hastighet du väljer. Den upplevda hastigheten 
kan variera beroende på vilken utrustning du använder (t.ex. hur gammal datorn är) och hur många på 
företaget som är uppkopplade samtidigt. Om du utifrån detta vill byta hastighet, så kan du göra det när 
som helst utan extra kostnad.

Läs mer om Telia Bredband Plus och våra övriga bredbandstjänster 
för företag på telia.se/foretag.
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Det här ingår:


