
Företagets enkla, snabba och säkra uppkoppling
Vi kallar Telia Bredband Start vår enkla bredbandstjänst, eftersom den är det enkla sättet för 
företaget att få en snabb och säker uppkoppling. Med bredband från Telia som fundament 
får ditt företag tillgång till en hel värld av digitala möjligheter när det gäller kommunikation, 
verksamhetsstyrning, mobilt arbete och mycket annat.

En grundpelare för företaget
Bredband är idag en självklarhet för de flesta företag. Med Bredband Start får företaget en 
enkel bredbandstjänst med en säkerhets- och servicenivå som du verkligen kan lita på. Vi kan 
erbjuda allt från 10 till 1000 Mbit/s, beroende  på vilka behov du har och vilken anslutnings-
form du kan få.

Bredband nästan överallt
Telia Bredband Start levereras via fiber-, eller mobilnätet nästan överallt i Sverige  
– vi utgår från vilken den bästa tillgängliga anslutningsformen är på din plats. Vilken hastighet 
vi kan erbjuda på just din adress beror på vilken anslutningsform som finns tillgänglig men 
i grund och botten är det samma tjänst vi erbjuder överallt. För att du verkligen ska känna 
trygghet i företagets bredband ingår 12 timmars åtgärdstid vid ett eventuellt avbrott.

Flexibelt och dynamiskt
Om din verksamhets behov förändras kan du enkelt byta hastighet utan att någon kostnad 
tillkommer och utan att bindningstiden påverkas. Detta gäller också när du byter adress,  
om du byter anslutningsform kommer dock pris och bindningstid att påverkas.
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FAKTA OM
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Trådlöst nätverk
En trådlös router med inbyggd brandvägg och 
virusskydd ingår utan extra kostnad. 
 
Dynamisk tilldelning av publik IP-adress
Gör det enklare att lägga till fler datorer till ditt 
nätverk när företaget växer, då dina datorer 
”lånar” IP-adressen av Telia. 
 
Installationshjälp och supportassistent
Vi ser till att du kommer igång snabbt och enkelt 
genom vår interaktiva supportassistent. Du har 
även möjlighet att få en personlig rådgivare som 
du kan ringa och som hjälper dig att jobba smar-
tare, lagra lättare och spara säkrare 
 
MyBusiness
Med kostnadsfria webbverktyget MyBusiness får 
du full kontroll på ditt företags inköp, användning 
och fakturor.
 

Telia Bredband Alltid – från 99 kr/mån för nya 
kunder. Ta med dig ditt snabba bredband överallt 
och alltid genom att lägga till en extra 4G-anslutning.

Telias molntjänster
På appmarket.telia.se har vi samlat en mängd 
kvalitetssäkrade molntjänster från flera olika lever-
antörer, för allt från bokföring till musik i era lokaler. 
Här kan du även beställa säkerhetstjänsten PSB 
Solution som hjälper dig hålla företagets internet- 
trafik säker.

Personlig tekniker
Nu kan du få all hjälp du behöver för att enkelt kom-
ma igång med Bredband Start. 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 kraven från verksamheten. Vårt åtagande när det gäller 
säkerhet och service är dock oförändrat 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 Start och våra övriga bredbandstjänster 
för företag på telia.se/foretag.

Det här ingår:


