Täcker hela Sverige
Utan surfpott

OBEGRÄNSAD
ANVÄNDNING

UPP TILL 30 Mbit/s
HASTIGHET

100% TÄCKNING
I SVERIGE

30

PROVA I
30 DAGAR

Ända sedan 2003 har Breiband.no levererat snabbt bredband
över hela Norge, med ett speciellt fokus på glesbygden där
det inte är andra möjligheter att få snabbt bredband.
De allra flesta vet att bredbandet som erbjuds på landet inte är så gott
som det borde varit jämfört med de större städerna. Vår vision är att alla i
Sverige ska kunna själv välja vart man önskar bo eller ha sitt företag. Fortfarande är det många områden som har
dåligt med bredband, och
kommunikation är viktigare en
nånsin. Med vårt satellitbredband
Vår vision är att alla
erbjuder vi Sveriges allra bästa
i Sverige skall själv kunna
täckning med ett snabbt
välja vart man vill bo eller
bredband.

ha sitt företag.

Hur fungerar satellitbredband?
Med en parabolantenn på husväggen som riktes in mot satelliten, får du
snabbt internet med hela 30 Mbit/s nerladdningshastighet, och 6 Mbit/s
upp, oavsett vart du bor i Sverige. Fri sikt krävs till satellitten. Har du
täckning för parabol-TV, kan du också få bredband via satellit. Ingen
annan anslutning eller telefon behövs, satellitbredbandet är tvåvägs.

www.parabolbredband.se

“Det kan konstateras att installationen fungerat väl och
genom denna lösning har användarna fått tillgång till
en bredbandsanslutning av god kvalitet och stabilitet.”
Post- och Telestyrelsen*

Vad ingår i paketet?
Du får et paket där all utrustning
du behöver finns: parabolantenn och mottagare,
väggfäste, 15 meter koaxialkabel, modem och
instruktionsmanual. Vill du ha trådlöst nät,
behövs en trådlös router (extra tillval).
Montör eller gör-det-själv?

Vill du få monterat av ett proffs, kan du kontakta
din återförsäljare eller Parabolbredband.se. Många
väljer att montera själv, och inget
satellitsökningsverktyg behövs. Via en app till din
smartphone eller via en webbsida får du veta riktningen
antennen skall riktas in mot där du bor. Via en PC kan du
även kolla signalerna medans du justerar, och mottakeren
gör även ett ljud när signalen er bra. Efter justeringen är
det bara att surfa.

Ka-Sat Finder, en App som hjälper dig att montera din parabolantenn, finns för iPhone och Android

*A-Focus rapport - Utredning om IP-telefoni och bredband via satellit samt kvalitet på IP-telefonitjänster - Januari 2015

www.parabolbredband.se

HEJ DÅ, SURFPOTTEN!
Liten

Medium

Familj

Ingen surfpott*

Ingen surfpott*

Ingen surfpott*

5 Mb/s

10 Mb/s

15 Mb/s

upp till 5 Mbit/s ned

upp till 10 Mbit/s ned

upp till 15 Mbit/s ned

upp till 2 Mbit/s upp

upp till 6 Mbit/s upp

upp till 6 Mbit/s upp

249:- pr. mån

399:- pr. mån

599:- pr. mån

Familj +

Proffs

Ingen surfpott*

Ingen surfpott*

20 Mb/s

30 Mb/s

upp till 20 Mbit/s ned

upp till 30 Mbit/s ned

upp till 6 Mbit/s upp

upp till 6 Mbit/s upp

999:- pr. mån

1499:- pr. mån

Endast 12 månaders bindningstid och 30 dagars öppet köp.
Prova bredbandet i 30 dagar. Är du inte nöjd skickar du tillbaka utrustningen,
och du betalar givetvis inget för tjänsten.

Uppstartsavgift endast 490:- (normalpris 2990:-)
Frakt på 295,- tillämpas alla abonnemang.
*Alla våra produkt har fri användning, men hastigheten kommer begränsas
efter användt prioriterad data, från 1/1 till 3/1Mb/s beroande på produkten.
Kampanjpriser gäller vid beställning innan 31:a December
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