
Tv, bredband & telefoni  
- allt blir bättre med fiber! 
Med Öppen Fiber® blir uppkopplingen snabbare och möjlig-
heterna fler - hemmets kommunikation blir säkrad för framtiden.



När din bostad är ansluten med Öppen Fiber öppnar sig en ny 
värld av möjligheter. Du får hela hemmets kommunikation ur 
ett enda fiberuttag. Det betyder att du får tillgång till tv med 
mängder av interaktiva funktioner, subersnabbt bredband med 
ända upp till 1000 Mbit/s och bredbandstelefoni med fina pris-
avtal.

Vad är fiber? 
Fiber är den snabbaste metoden för informationsöverföring som finns idag. 
Som en jämförelse skulle en enda hårtunn fibertråd räcka för att överföra 
samma informationsmängd som den som passerar genom hela Sveriges 
analoga nät dagligen. Därför kan du vara säker på att alltid ha tillräcklig 
bandbredd för framtidens digitala tjänster - vilka de än är.    

Du väljer själv med Öppen Fiber 
Öppen Fiber är en helhetslösning för hemmets kommunikation, idag och i 
framtiden. Du väljer själv vilka tjänsteleverantörer du vill köpa tv, bredband 
och telefoni från - utifrån dina egna behov och önskemål.
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Du som har Öppen Fiber®  
använder internet på flera 
apparater samtidigt - hur 
smidigt som helst.
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Helt nya möjligheter för  
din tv

Tv via fiber är minst lika revolutionerande som övergången från 
svart-vit till färg. I praktiken förvandlas din tv till en uppkopplad 
underhållningscentral, där du kan se dina favoritprogram när du vill, 
hyra film med fjärrkontrollen, lyssna på all världens musik och se hdtv. 

Nytt och smart med tv via fiber: 
Om du köper till en inspelningsbar digitalbox från din tjänsteleverantör kan 
du inte bara spela in dina tv-program, du kan också ställa in inspelningar på 
distans via internet.
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Surfa snabbare och säkrare 
än någonsin
Med Öppen Fiber får du ett riktigt kraftfullt bredband, så att du 
kan utnyttja alla dina fibertjänster - och allt det internet har att 
erbjuda - fullt ut. Du kan streama musik och film, spela online 
med superkort svarstid, skicka och ta emot tunga filer och surfa 
på internet - och bäst av allt är att du kan göra allt samtidigt. 
 
Flera av våra tjänsteleverantörer kan erbjuda anslutningar ända 
upp till 1000 Mbit/s redan idag - mer än tillräckligt för allt du kan 
vilja använda internet till.  

Nytt och smart med bredband via fiber: 
Du kan koppla en högupplöst webbkamera via din fiberanslutning som 
bevakningskamera - eller bara för att ha koll på vad hunden gör när du 
är och jobbar.



Prata på som vanligt,  
men via fiber

Bredbandstelefoni fungerar precis som ett traditionellt 
teleabonnemang. Du ringer som vanligt med din vanliga 
telefon och ditt vanliga telefonnummer, men via din fiber-
anslutning.  
 
Dessutom erbjuder de flesta av våra tjänsteleverantörer 
bredbandstelefoni till ett lägre pris än traditionell telefoni. 
 

Nytt och smart med telefoni via fiber: 
Flera tjänsteleverantörer erbjuder sms-tjänster för fast bredbandstelefoni, 
så att du kan läsa och ta emot meddelanden på samma sätt som i en 
mobil.
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Vad är Telia Öppen Fiber? 
Vi förser dig med en fiberanslutning som är öppen för 
alla leverantörer som valt att leverera sina fibertjänster 
i ditt område. Därför kan du själv välja vem eller vilka 
du vill köpa bredband, telefoni och digital-tv från. Telia 
Öppen Fiber står för drift och underhålllning av din 
fiberanslutning.



Här når du oss:

På bredbandswebben.se kan du läsa mer om dina tillgängliga 
leverantörer och vad de kan erbjuda. 
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