
VÄLJ SJÄLV HUR DU VILL ANSLUTA DIG!
Vi vill att så många som möjligt ska kunna ansluta sig till stadsnätet. 
Efter att ha lyssnat på både befintliga kunder, men framförallt på 
Karlstadsbor som valt att vänta med att ansluta sig, har vi nu tagit fram 
en modell där du själv kan välja hur du vill ansluta dig. Vad passar dig?

Nu kan du välja mellan att betala hela anslutningsavgiften på en gång, dela upp betalningen 
(välj mellan 3, 6, 12 eller 24 månader) eller baka ihop allt och få ett lågt anslutningspris 
tillsammans med ett förstklassigt tjänstepaket som du kan forma hur du vill. 

Så funkar paketlösningen
Om du väljer det tredje alternativet (Paket) får du din stadsnätsanslutning för 9 900 kronor. För 
att få det låga priset tecknar du dig i 24 månader på en internettjänst på minst 500 Mbit/s och 
en valfri iptv-tjänst. Du väljer själv vilken eller vilka leverantörer du vill ha. Hela utbudet finns i vår 
tjänsteportal på karlstadsnat.se/tjanster

Kom igång-hjälp ingår
Oavsett om du väljer alternativ ett, två eller tre ingår vår oslagbara Kom igång-hjälp. Du får då hjälp 
av våra kollegor på Bredbandshjälp med att välja, beställa och komma igång med dina tjänster. 
Kom igång-hjälpen ingår självklart i anslutningspriset och finns till för du ska kunna luta dig tillbaka 
från start, precis som det ska vara.

Fördelar med fiber
Genom att ansluta dig till stadsnätet ansluter du dig till en rad fördelar, inte minst för framtiden. 
Jämfört med föråldrade tekniker som bredband via telefonjacket eller kopparnätet är fiber byggt 
för framtidens utmaningar och behov. Kapacitet och hastighet går inte ens att jämföra teknikerna 
emellan och i många fall ser man dessutom att en fiberanslutning höjer värdet på fastigheten.

Beställ i tid!
Är du intresserad? Kampanjen pågår till och med 31 maj 2020, senast då behöver vi ha din 
beställning. Du beställer enklast genom att gå in på karlstadsnat.se/anslut och söka på din 
adress. Du kan också skicka in pappersformuläret om du föredrar det. Fyll i dina uppgifter och 
kryssa i om du vill ha alternativ ett, två eller tre. Klipp sedan ut, vik ihop, försegla och posta. 

Vi vill ansluta dig och dina grannar så snart som möjligt. Ju fortare vi får in tillräckligt många 
beställningar desto snabbare kan vi sätta igång. 

Hör av dig om du funderar på något. Slå oss en signal på 054–540 74 00 eller mejla oss på 
kundservice.stadsnat@karlstad.se så hjälper vi dig!

3 PAKET
Anslutningspris kampanj: 9 900 kr (ord. pris 19 900 kr).  
Näthyra: 60 kr/mån.

Bygg ditt eget paket* med 500 Mbit/s internet och valfri iptv-tjänst! Få ett lågt anslutningspris 
tillsammans med bredbandstjänster i världsklass serverat på silverfat. Bredbandshjälp ser till 
att du kommer igång utan bekymmer. Månadskostnad från 665 kr**. Bindningstid: 24 mån.

*Bredbandshjälp kommer att kontakta dig för att aktivera dina tjänster. Om du inte aktiverar tjänster faktureras 
du det ordinarie kampanjpriset 16 900 kr.    **Lägsta tillgängliga priset för 500 Mbit/s internet och iptv via 
stadsnätet i april 2020. Priserna kan ändras över tid eller bli annorlunda beroende på vad du väljer. Ta hjälp av 
Bredbandshjälp för att hitta det bästa erbjudandet för just dig. 
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BETALA DIREKT
Anslutningspris kampanj: 16 900 kr (ord. pris 19 900 kr). 
Näthyra: 60 kr/mån.

Betala hela anslutningskostnaden på en gång och välj själv vilka bredbandstjänster du vill ha! Du får din anslutning 
för det rabatterade priset 16 900 kr och betalar sedan 60 kr/månad i näthyra. Du hittar hela vårt tjänsteutbud 
på karlstadsnat.se/tjanster där du även kan självaktivera din internettjänst när din anslutning är aktiv. Självklart 
ingår vår uppskattade Kom igång-hjälp i priset!

AVBETALA
Anslutningspris kampanj, du väljer avbetalningstid: 
3 mån: 5 634 kr/mån  |  6 mån: 2 817 kr/mån  |  12 mån: 1 409 kr/mån  |  24 mån: 705 kr/mån 

Näthyra: 60 kr/mån.

Dela upp anslutningskostnaden och avbetala på 3, 6, 12 eller 24 månader. I övrigt är upplägget identiskt med 
alternativ 1. BETALA DIREKT – du väljer själv vilka bredbandstjänster du vill ha och får utan extra kostnad ta del 
av vår Kom igång-hjälp. Se tjänsteutbudet på karlstadsnat.se/tjanster


