BREDBAND TILL VILLA
Vad bör du tänka på i valet av bredbandsanslutning?

M

ed ett bra bredband blir vardagen roligare och
enklare. Idag använder vi bredbandet för att
titta på film, arbeta på distans och få vård i hemmet.
I framtiden kommer vi att använda bredbandsnäten
på ännu fler sätt. Nu pågår en kraftig utbyggnad
av bredbandsinfrastruktur och allt fler villahushåll
erbjuds möjlighet att ansluta villan till fiber. Men vad
är egentligen skillnaden mellan de olika typerna av
bredband? Vilket bredband passar bäst för just ditt
hushåll? Vad är viktigt att tänka på?
Villaägarnas riksförbund, Konsumentverket, Postoch telestyrelsen, Konsument Skellefteå och
Telekområdgivarna står bakom informationen i detta
faktablad. För en mer detaljerad vägledning kan du
besöka Bredbandsforums webbplats:

www.bredbandsforum.se/bredband-till-villa

V

ilken bredbandsuppkoppling du behöver beror på
vilka bredbandstjänster du använder och hur många
ni är som använder tjänsterna samtidigt. Det är också
viktigt att tänka på morgondagens behov av bredband
eftersom utbyggnaden pågår just nu. Här följer några
frågor som du behöver besvara för att kunna välja
bredbandsanslutning:
Vilket bredband behövs för din användning?
Olika typer av bredband har olika för- och
nackdelar. Du behöver välja ett bredband
som motsvarar ditt behov av hastighet,
kapacitet, och säkerhet. För att kunna surfa
på internet, betala räkningar eller mejla
klarar du dig till exempel med låg hastighet.
Att använda playtjänster och strömma musik
och film kräver mer. Läs mer om vad olika
typer av tjänster kräver på Bredbandsforums
webbplats.
Hur många använder bredbandet samtidigt?
Är ni flera som använder nätet samtidigt, eller
kommer ni att bli flera? Samtidig användning
påverkar kraftigt din upplevelse av tjänster via
bredbandet. Detta behöver du tänka på när
du beräknar ditt hushålls behov.
Vilket bredband behöver du i framtiden?
I framtiden kommer vi att använda
bredbandsnäten på många fler sätt än vi gör
idag. Hur kommer ditt behov av hemsjukvård,
möjlighet till distansarbete, fjärrövervakning,
och andra nya tjänster se ut? Utbyggnaden
pågår just nu men det är i framtiden de största
vinsterna med digitaliseringen uppstår.
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Checklista vid köp av bredbandsanslutning

H

ar du fått ett erbjudande om att ansluta dig till
bredband via fiber? På Bredbandsforums webbplats
finns en checklista över sådant som är viktigt att tänka
på. Här följer några exempel:
Vad kostar det? – kolla pris för anslutning
och vad som ingår samt om du får någon
månadsavgift för fibern efter att du har
anslutits.

Vad ger de olika teknikerna?

Är ROT-avdrag inräknat i det pris du fått? –
kontrollera i så fall med Skatteverket om
du har rätt att göra avdrag.
Hur ser tidplanen ut? – be att få skriftligt
besked om leveransdatum och vad som
händer om tidplanen inte följs.
Har du koll på avtalsvillkoren? – Hur länge
är din anmälan bindande? Kan du ångra
dig, och kostar det något om du avbryter
avtalet innan leverans, till exempel om du
flyttar?
Vad ger de olika teknikerna? – Tabellen
här till höger är ett exempel på den typ
av jämförelser som finns att ta del av i
Bredbandsforums vägledning.

Besök gärna Bredbandsforums webbplats om du
vill du ha mer information om bredband till villa!

www.bredbandsforum.se/bredband-till-villa
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