
Nykundserbjudande open infra! 

Alternativ 1 - Gardio 

Gardio Bredband (12 mån) 

1. Hastighet: 250Mbit/s nedladdning, 100Mbit/s uppladdning 

2. Pris: 348kr/mån 

1. 3 fria månader 

2. 9 månader med prisgaranti 

Detta innebär att priset ej höjs även om marknaden stiger 

1. Startavgift: 0kr 

Kunden köper/hyr egen router. Installation och uppsättning/konfigurering av enheter kan vi hjälpa 

till med om behovet finns. 

  

Alternativ 2 - Telia 

Telia Bredband (12 mån) + TV 

1. Router ingår kostnadsfritt 

1. Hastighet: 250Mbit/s (299kr/mån i 12 månader, därefter ord.pris) + 100kr/mån för TV 

lagom 24 kanaler (eller +150kr/mån för TV stor 42 kanaler) 

2. Hastighet: 500Mbit/s, (399kr/mån i 12 månader, därefter ord.pris) + 100kr/mån för TV 

lagom 24 kanaler (eller +150kr/mån för TV stor 42 kanaler) 

1. Startavgift: 0kr 

Installation och uppsättning/konfigurering av enheter kan vi hjälpa till med om behovet finns. 

  

Alternativ 3 - Allente 

TV-Basutbud från Allente: 6 månader fritt, därefter från 249kr/mån (24mån) 

  

Allente är resultatet från en sammanslagning av Viasat och Canal Digital.  

Allente blir därmed det ledande företaget i Sverige när det gäller TV och underhållning 

För att göra det enklare för er att komma igång via fibret så har Allente tagit fram denna 

specialkampanj till er.   

Det som ingår är: 

1. Hela Allentes utbud med alla deras kanaler kostnadsfritt i 6 månader  

2. Allente1-Box samt tillhörande kablage (värde 1995 kr) 



3. Hela utbudet i streamingtjänsten Allente-appen, bland annat Viaplay, Discovery+, 

Disney Channel, Paramount+, Kanal 5, VOD SkyShowTie så att ni kan titta på fler TV-

apparater/enheter (t ex i sommarstugan/husbilen) 

Kampanjens totala värde är: 9748kr 

 

Efter friperioden kan boende välja valfritt kanalpaket paket från 249kr/mån. Total avtalstid 24 mån, 

med möjlighet att uppgradera eller nerdgradera kanalpaket fritt under hela avtalstiden.  

Engångsavgifter: 

1. Rabatterad startavgift: 295kr 

2. Frakt & Miljöavg: 195kr 

  

1. Tillval 

1. Trådlös TV brygga 795kr (annars kabel från fiberbox) 

  

Avtalen tecknas individuellt på de boende, via mig på Open Infra mot tjänsteleverantörerna. Dvs de 

boende behöver kontakta mig för att kunna få dessa avtal. 

  

  

Med vänliga hälsningar / Best Regards 

  

Alexander Aturai 

Rådgivare | openinfra.com 

Mobil: 076 008 28 14 | alexander.aturai@openinfra.com 


