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10 000  Mbit/s 

Supersnabb trådlös 
router ingår! (ord. pris 3495 kr)  
Höga hastigheter kräver kraftfull utrustning! 
Därför inkluderar vi en specialutvecklad router helt 
kostnadsfritt. Säg farväl till flaskhalsar och säg hej 
till nya hastigheter!

Skaffa Sveriges snabbaste bredband

• Surfa blixtsnabbt

• Hela hushållet kan streama och gejma utan fördröjing

• Ingen startavgift, ingen engångsavgift



Lägre kostnader och bättre bredband!
Nu kan din BRF få samma snabba, stabila och säkra bredband som fler än 350 000 hushåll i Sverige 
redan har. Med Bahnhof får alla i din BRF bredband och tilläggstjänster med den senaste tekniken, 
samtidigt som ni kan spara pengar.

Att byta till Bahnhof är dessutom enkelt. Vi tar snabbt fram ett prisförslag och installerar på kort tid. Våra 
avtal är också enkla och tydliga – du slipper krångliga villkor och dolda klausuler. Vi ger din BRF fast pris 
under hela avtalstiden, inga avgiftshöjningar.

Hundratals föreningar och samfälligheter med tusentals boende har redan Bahnhof som leverantör av 
såväl bredband som alla möjliga extratjänster. Vi ser till att tvättstugor och porttelefoner är internet-
anslutna och kan hjälpa till att ta fram lösningar för såväl kameraövervakning som låssystem.

Vi ansluter din BRF till resten av internet via vårt landstäckande nät som vi byggt för extremt höga 
hastigheter och tung trafik. Men vi ger er mer än hög prestanda: Bahnhof är en hårdnackad försvarare av 
integritet och yttrandefrihet.

Ring 08-510 650 51 eller mejla brf@bahnhof.net direkt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa din BRF att 
få Sveriges bästa bredband till lägsta möjliga pris!
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Snabb installation

Enkla villkor

Personlig kontakt

Senaste tekniken

Vi ser till att din BRF snabbt får ert nya 
bredband. När vi skrivit kontrakt börjar 
vi direkt arbeta för att installationen ska 
gå så smidigt som möjligt.

I våra avtal är det tydligt vad vårt ansvar 
är och hur vi ska leverera våra tjänster. 
Inget krångel.

Din BRF har alltid en personlig kontakt-
person som ni kan kontakta om några 
frågor skulle uppstå.

Alla våra nätlösningar byggs på den 
senaste tekniken för att de ska hålla i 
många år framåt.



Bredband
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Trådlös router 1 Gbit/s (HG2711) Trådlös router 10 Gbit/s (HN8255W5)

1 Gbit/s 10 Gbit/s
Bredband med standardhastigheter Sveriges snabbaste bredband

• Stabilt och enkelt att använda

• Förberett för standard-tilläggstjänster, t ex TV 
och telefoni

• Alltid symmetrisk hastighet – samma hastighet 
upp som ner

• Klarar extremt hög trafik - många samtidiga 
användare, streaming och gejming

• Framtidssäkrad – klarar alla tjänster för t ex 
larm och smart hem

• Alltid symmetrisk hastighet – samma hastighet 
upp som ner

• Stabil standard-router

• Förberedd för IP-telefoni

• Enkel installation

• Extra kraftfull

• Förberedd för IP-telefoni

• Enkel installation 

Dual band WiFi
Trådlöst 2,4 GHz: 802.11n (3x3 3 streams, max 
450 Mbit/s*)
Trådlöst 5 GHz: 802.11ac 2nd gen med MU-MIMO 
(4x4 4 streams, max 1000 Mbit/s*)
1x WAN-port 1 Gbit/s
4x LAN-portar 1 Gbit/s
1x telefonport (RJ11)

Det här ingår alltid med bredband från Bahnhof
• 10 st e-post-adresser

• Lex Integrity – VPN-tjänst med basfunktioner för anonym surf hemifrån (anonym IP)

• Publik IP (finns möjlighet att lägga till fast IP)

• Fri tillgång till felanmälan och teknisk support

• Ingen anslutningsavgift för boende

Sveriges bästa bredband – stabilt, snabbt och säkert

*Hastighet under optimala förhållanden, kan påverkas av omgivning/mottagande enheter

Samma som HG2711 plus:
1x LAN-port 10 Gbit/s
1x SFP+ optisk fiber 10 Gbit/s



TV som du vill ha det!

TV
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TV Mini

Vårt basutbud med must carry-kanaler.

TV Mellan

Våra populäraste kanaler i ett paket som passar de flesta.

TV Stor

En extra TV-upplevelse med det bästa i sport, nyheter och 
underhållning. Viaplay Film & Serier ingår.

Vår TV-box

Vår tv-box är liten, smidig och busenkel att installera. 
Den smälter dessutom snyggt in i ditt tv-rum.



Telefoni
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IP-telefoni från Bahnhof fungerar precis som det alltid har fungerat. Skillnaden är att du kopplar in din 

vanliga telefon i vår router istället för i det gamla telejacket i väggen.

Självklart kan du välja att fortsätta använda ditt gamla telefonnummer eller välja ett helt nytt.

IP-telefoni – 0 kr

0 kr fast kostnad 
med bredbandet

Du väljer om du vill 
synas i kataloger

Mycket mer än 
bara samtal

När du beställer Bahnhof bredband 
bjuder vi på den fasta kostnaden - 
du betalar bara för samtalen med 
våra låga minutpriser.

Bahnhof publicerar bara ditt namn 
i katalogtjänster (t ex Eniro) om du 
själv aktivt väljer det.

Välj mellan många tilläggstjänster 
till ditt telefonabonnemang, flera 
är gratis: t ex telefonsvarare, 
nummerpresentation och hemligt 
nummer.



Antivirus

Värdsledande antivirus

Surfskydd

Föräldrakontroll

Hitta enhet

Bankskydd

Kontrollpanel

Virusskyddet jobbar i 
bakgrunden och håller dina 
enheter uppdaterade mot 
gamla och nya virus.

Visar vilka webbplatser du 
kan besöka säkert och vilka 
du bör undvika. Skyddar 
mot intrång till personliga 
uppgifter, lösenord och 
bilder.

Begränsa åtkomsten till 
internet för de yngre i 
familjen, eller för dig själv. 
Du kan också ställa in under 
vilka tider internet ska vara 
åtkomligt.

Spåra upp din borttappade 
eller stulna dator/surfplatta/
mobil. Ger också möjlighet 
att ta bort din personliga 
information från enheten.

Betala säkert över internet. 
En extra säkerhetsnivå som 
ger trygghet i bankärenden.

Logga in och skydda dina 
enheter. Du kan också 
lägga till dina vänners och 
bekantas enheter.
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Safe – Antivirus och säkerhet för alla

Prisbelönt skydd för datorn, mobilen och surfplattan mot virus, trojaner och ransomware. Både 
antivirusskydd och brandvägg i en och samma smarta förpackning, framtaget av det välrenommerade 
finska datasäkerhetsföretaget F-Secure.



VPN

Kom åt alla sajter var 
du än är

Dölj IP-adress och trafik 
för utomstående

Kom igång på några 
minuter

Virusskyddet jobbar i 
bakgrunden och håller dina 
enheter uppdaterade mot 
gamla och nya virus.

VPN Integrity skyddar din 
identitet och internettrafik 
från utomstående både på 
publika nätverk (t ex caféer 
och hotell) och hemma.

Med våra guider är det 
busenkelt att installera VPN 
Integrity. En licens gäller för 
upp till 10 datorer, mobiler och 
surfplattor.
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Integrity VPN – Surfa anonymt och privat

Surfa säkert var du än är: hemma, på kafét eller i parken. Med VPN Integrity är din data alltid privat och 
du är skyddad från oönskad insyn - ingen annan kan se vilka webbplatser du besöker.

Med VPN (”virtual private network”) får du en privat tunnel för bara din trafik ut på internet. Din IP-adress 
döljs och när du är utomlands får du ett (anonymt) svenskt IP-nummer så att du kan komma åt tjänster 
som annars är blockerade från utländsk trafik.



Streaming

Streaming - Underhållning och sport när och var du vill

Bestäm själv när och var du vill titta på film, serier och sport. Tjänsterna fungerar både i dator, surfplatta 
och mobil - och du kan självklart använda dem var du än befinner dig.

C More - Underhållning och Sveriges 
bästa sport

Internationella succéfilmer, serier och svenska 
familjefavoriter. Och dessutom Sveriges bästa sport.

Viaplay - Det bästa av filmer,
serier och sport

Tusentals filmer, livesport, hela säsonger av serier, 
dokumentärer och barnprogram.

HomeTV - Nordens nya filmplattform

Med över 3 000 kvalitetsfilmer och kända TV-serier har 
HomeTV den mest omfattande filmskatten i Norden.
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Fastighetsnät – hur går installationen till?

Tidsåtgång: från cirka 15-50 arbetsdagar.

Steg 1. Kabelstråk i gatan ansluts till fastigheten. Grävning och inblåsning av fiber sker från 
anslutningsnoden till fastigheten.

Steg 2. Överlämningspunkten (ODF:en) placeras ut i fastigheten; den är 
förbindelsen mellan fastighetsnätet & anslutningsnoden.

Steg 3. Lägenhetsnätet sätts upp invid ytterdörren för lägenheten, därefter 
monteras fiberkonverter.

Steg 4. Med fiberkonverter installerade, fastighetsnätet igång och sammankopplat med 
anslutningsnoden är det bara att köra!
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Om Bahnhof – Internet med sekretess

Vi erbjuder snabba, säkra och prisvärda internettjänster till privatpersoner, företag och 
bostadsrätts-föreningar sedan 1994. Vi ger våra kunder maximal säkerhet mot övervakning, 
företagsspionage och läckor – något som blir allt viktigare när samhället digitaliseras. Alla 
våra tjänster baseras på den senaste tekniken och levereras via vårt eget landstäckande 
nät. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Borlänge och Kiev.
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