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Besök oss gärna på facebook.com/utsiktbredband  

Namn 
Adress 
Postadress 
 

  
 

Snart bygger vi ut fiber på Landsbygden i 
Katrineholm 
Anslutningen avser fastighet: Fastighetsbesteckning och adress 
 

Erbjudandet 
I samarbete med Katrineholms kommun kommer Utsikt Bredband AB nu att bygga fiber till landsbygden i 
Katrineholm. Utsikt Bredband AB äger, driver och utvecklar bredbandsnät i regionen. Genom vår regionala närvaro 
skapar vi utrymme för lokalt fokus och hög tillgänglighet. I vårt nät erbjuder många olika leverantörer sina tjänster för 
internet, tv och telefoni – något som ger en stor valfrihet för dig som kund. 
Erbjudandet består av 4 olika alternativ, du väljer själv det alternativ som passar dig bäst. I Alla erbjudanden ingår 
grävning på egen tomt.  
 

 
 

Internet 
Hos våra leverantörer kan du välja hastigheter från 10 till 1000 Mbit/s. Och fibern i sig har i princip ingen begränsning. 
Så med bredband från oss har du framtiden säkrad. 
 

TV 
Med fiber kan du dra nytta av den snabba utvecklingen på TV-sidan. Du kan streama och använda On demand-
tjänster. Du får tillgång till många fler kanaler. Och ofta bättre bild. 
 

Telefoni 
Du kan även ansluta din fasta telefon till ditt internetabonnemang. I regel får du både lägre fasta och rörliga 
kostnader. Du kan förstås flytta över ditt gamla nummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.utsikt.se 
Brogatan 1 | Box 1500 | 581 15 Linköping 

       013-20 83 20 | villa@utsikt.se 
 

Alternativ 1 – Utsikts Öppna nät 
Anslutningsavgift 18700 kr  
Med detta alternativ kan du välja fritt mellan flera leverantörer och tjänster. Det ger dig möjlighet att välja den lösning 
som passar bäst för just dig. På vår webbplats utsikt.se kan du läsa allt om vilka leverantörer som finns i vårt 
bredbandsnät. Där kan du jämföra deras tjänster och priser. Beställer gör du direkt i datorn eller genom att kontakta 
den leverantör du valt. 
 
Alternativ 2 – internettjänst 100/100 mbit/s  
Anslutningsavgift 16700 kr, månadsavgift 399 kr, bindningstid 24 månader 
Med detta alternativ får ett förmånligt pris på en internettjänst av Forss Webservice. I priset ingår även trådlös router. 
 
Alternativ 3 – internettjänst 1000/1000 mbit/s 
Anslutningsavgift 15700 kr, månadsavgift 499 kr, bindningstid 24 månader 
Med detta alternativ får ett förmånligt pris på en mycket snabb internettjänst av Forss Webservice. I priset ingår även 
trådlös router.  
 
Alternativ 4 – Triple play  
Anslutningsavgift 16700 kr, månadsavgift 549 kr, bindningstid 24 månader 
Med detta alternativ får ett förmånligt pris på en triple play tjänst (internet 100/100 mbit/s, TV och telefoni) av 
Comhem. I priset ingår även tv-box och trådlös router.  
 
TV-kanaler som ingår i erbjudandet 

 
 
 
 

Frågor 
Vi förstår att du har massor av frågor och bjuder därför in dig till att delta på något av våra informationstillfällen  
(se bifogat blad i detta utskick) 

 
Vill du beställa redan nu? Skicka enkelt in din beställning via webformulär. 
Du kan enkelt beställa fiber via vårt webformulär som du hittar på www.utsikt.se/helakatrineholm/bestallning. Du 
kan också beställa genom att skicka in beställningsblanketten som finns med i detta utskick.  
 
Vi behöver svar från dig senast 2017-06-30. Och prata gärna med dina grannar för att få upp intresset i ditt område. 
 
Vill du veta mer redan nu, om hur det går till och om hur du har vårt stöd hela vägen, gå in på utsikt.se och klicka på 
”Hela Katrineholm” Eller kontakta vår kundservice på telefon 013-20 83 20.  
 
 
 

 


