
Till dig som vill ha bredband på fiber, 
och få bästa kapacitet för pengarna!
Ta chansen att få snabbt och prisvärt bredband från Blixtvik. Blixtvik ger dig som bor i 
Tallkrogen den unika möjligheten att installera en fiberanslutning direkt till Nordens kraft-
fullaste fiber nätverk, IP-Onlys Nordenring. Gör som Aftonbladet, Sveriges Radio och TV4 
redan gjort och anslut dig till rikets kraftfullaste bredbandsnät redan idag. Välkommen in i 
farten!

ERBJUDANDE!

Beställ en fiberanslutning till din villa för 23 000 kr (ord. pris 29 000 kr). Beställer du efter 
byggstarten för just din etapp betalar du ordinarie pris, 29 000 kr.  

Följande ingår i abonnemanget:
•	 Inga	trafikbegränsningar	-	surfa	obegränsat!
•	 Internet	Privat	med	hastighet	upp	till	100	Mbit/s
•	 Inkopplingskalendermånaden	GRATIS!
•	 Fem	e-postadresser	à	10	MB	lagringsutrymme.	Webmail	ingår.
•	 Fri	support	via	e-post,	webb	och	telefon.	Sju	dagar	i	veckan.	

Fria tillval:
•	 Fast	IP-adress	25	kr/månad.	200	kr	i	inkopplingsavgift.
•		Norman	Security	Suite;	Säkerhetspaket	BAS	eller	PLUS	25		kr/mån	resp.	35	kr/mån	(inkl brand-
     vägg). Läs	mer	på	www.blixtvik.se/sakerhetspaket/.
•		IP-telefoni	34	kr/mån.	Kostnadsfritt	lån	av	adapter!	Läs	mer	på	baksidan.
•	 IP-TV.	Välj	Canal	Digital	eller	Fast	TV.
•	 Uppgradering	från	0,5	Mbit/s	till	100/10	Mbit/s.

När du beställer hos oss kan du vara trygg. Blixtvik har flera års erfarenhet av att leverera 
bredband till fiberanslutna fastigheter och bostäder på ett 40-tal orter runt om i landet. 

Anslut	dig	till	rikets	kraftfullaste	bredbandsnät	redan	idag!

Fiberanslutning	Villa	med	avbetalning	
Fibernät	finansierat	på	10	år.•	
Startkostnad 9 900 kr.•	
Månadsavgift	289	kr.•	
Följande ingår i tjänsten:•	

											-	Internet	Privat	0,5	Mbit/s
           - Telefoniabonnemang

Frivilligt	tillägg	Internet	Privat	100/10	Mbit/s																			•	
50	kr/månad.

Fiberanslutning	Villa	
Fibernät kostnad 23 000 kr.•	
Följande tjänster kan beställas:•	

														-	Internet	Privat	100/10	Mbit/s	245	kr/månad
														-	Telefoniabonnemang	34	kr/	månad		
                 Samtalsavgifter se baksida.

För mer information och beställning:
Besök	www.blixtvik.se	eller	ring	0770-799	799

Blixtvik AB                          0770-799 799
Box	1982																											info@blixtvik.se
751	49	UPPSALA															www.blixtvik.se

RIkeTS	kRAFT	FullASTe	 
BRedBAndSnäT.	 
nu	öPPeT	FöR	 
PRIVATPeRSoneR.



Telefoni från Blixtvik!

Att ringa har aldrig varit smartare. Blixtviks telefonitjänst baserar sig på IP-tekniken och fungerar 
som vanlig telefoni förutom att den går via ditt kraftfulla bredband istället för gamla telefonledning-
ar.	Du	ringer	som	vanligt	med	dina	befi	ntliga	telefoner	och	kopplar	enkelt	till	en	adapter	som	du	får	
låna kostnadsfritt när du beställer telefoni från Blixtvik. Skillnaden är att IP-telefoni blir billigare och 
möjliggör en rad nya funktioner och tjänster utöver det traditionella utbudet med vanlig telefoni. 
Med	telefoni	från	Blixtvik	gör	du	betydande	kostnadsbesparingar	-	med	bibehållen	samtalskvalitet!	
NYHET. Befi nner du dig utomlands gäller lokalsamtalstaxan som om du vore i Sverige om du 
använder adapter eller mjukvarutelefon. Smartare är bara förnamnet.

Avgifter att jämföra  Blixtvik  Telia Bas  Bredbandsbolaget
Abonnemangsavgift/mån	 	 34	kr	 	 125	kr	 	 99	kr
Öppningsavgift/samtal	 	 39	öre	 	 45	öre	 	 69	öre
Sverigesamtal	(snitt	dag/natt)*	 9,5	öre/min	 17,5	öre/min	 19	öre/min
Mobilsamtal	(snitt	dag/natt)*	 1,38	kr/min		 2,45	kr/min	 1,99	kr/min

*)	Blixtviks	priser	gäller	dygnet	runt,	alla	dagar,	hela	året!	Eftersom	Blixtvik	har	slopat	dagtaxan	har	vi	räknat	ut	ett	
genomsnitt	av	övrigas	priser.	Jämförelsen	är	gjord	2007-11-28	enligt	uppgifter	från	respektive	operatörs	hemsida.	

Alla som har Blixtvik ringer

	för	0	kr/min	till	varandra!

ERBJUDANDE » kostnadsfritt
lån av adapter!lån av adapter!

Ingen	
bindningstid!

Endast 
34	kr/mån!

Startkostnad	
endast	89	kr!

(inkl. frakt)

Tjäna	pengar	även	när	luren	är	på. Genom att Blixtvik använder IP-teknik med en och samma tekniska 
infrastruktur, för både telefoni- och Internettjänster, kan kostnaderna hållas nere för både abonnemang och 
samtalstrafi k. En jämförelse som talar för sig själv.

Blixtvik AB                          0770-799 799
Box	1982																											info@blixtvik.se
751	49	UPPSALA															www.blixtvik.se

1.	Gör	din	beställning	på	
    telefoni.blixtvik.se

2.	Koppla	in	adaptern	mellan
    datorn och telefonen» 3. Börja ringa!»

 Att installera Blixtviks 
telefoni är enkelt!

»
Beställ på telefoni.blixtvik.se

Traditionella	funktioner
Använd dina befi ntliga, vanliga telefoner med hjälp av en                              
adapter. Blixtviks telefoni har alla de vanliga funktionerna.

Nummerpresentation•	
Skyddat nummer•	
Vidarekoppling•	
Samtal väntar•	
Röstbrevlåda (telesvar)•	

Helt	nya	funktioner
Dessa	funktioner	är	möjliga	tack	vare	att	Blixtviks
telefoni levereras via bredbandet. 

Mjukvarutelefon•	
Namnpresentation •	 (kräver mjukvarutelefon)
Inkomna röstmeddelanden mailas till dig•	
Välj riktnummer fritt, var du än bor•	
Ta med ditt nummer på resan•	
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