
Net at Once - Kommunikationsoperatör 

Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen 
som vill välja fritt i ett öppet nät bland olika tjänsteleverantörer kan göra detta. Övriga som vill ansluta sig till en gruppanslutning 
med Triple Play kan välja detta. Föreningen kan även flytta anslutningar inom nätet samt ansluta medlemmar i efterhand. 

Vi har ett stort flexibelt utbud med flera tjänsteleverantörer och erbjudanden för att passa så många medlemmar som möjligt!  
För tjänsteleverantörernas allmänna villkor se respektive leverantörs hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag kan även anslutas, detta enligt bilaga 1. 

Månadspriser – Alternativ 2 – Öppen gruppanslutning – Trådlöst – TV Mellan 

Om föreningen väljer Net at Once som KO och öppen gruppanslutning, innebär det följande priser för tjänsterna. 

Triple Play  

200/200 Mbps Internet 
Telefoni Bas 
TV Mellan med 20 st. kanaler inkl. HDTV-box. 
Inteno FG 500 

Detta för totalt 281 kr/mån inkl. moms per hushåll. 

Ytterligare hushåll kan läggas till för 281 kr/mån/hushåll (inkl.moms) fram till driftsättningsstart, därefter enligt rådande prislista. 

Supersnabbt Bredband, 1000/1000 Mbps för 99 kr/mån 

Utöver gruppanslutningen kan du som enskild medlem välja till 1000/1000 Mbps Internet för endast 99 kr/mån inklusive moms. 
Gäller endast gruppanslutning och endast om man tecknar direkt från start, och med minst 24 månaders bindningstid. Den som väljer 
att senare teckna 1000/1000 Mbps betalar då 199 kr/mån. 

Månadspriser - korttidsabbonnemang 

Vi kan även erbjuda medlemmarna korttidsabbonnemang för de som har sommarhus. Då får dessa hushåll 100/10 Mbps Internet och 
kan välja mellan 1, 7 och 30 dagars abbonnemang. Resterande tid på året då man inte har abbonnemanget aktivt betalar man inget för 
detta. Se ovan. 

TV inklusive HD box kostar från 49 kr/mån/inkl. moms. Kontakta Sappa för mer info och fler erbjudanden direkt från Sappa. 

Inkoppling – Alternativ 1 – Öppen plattform – Tjänsteleverantörer   

Inkoppling avser: 

- Mediebox med fiberinterface (4 st LAN-portar) 
- Stationsutrustning med 24/7/365 övervakning samt UPS´er 

till denna. 



Då är allt med den senaste tekniken och ni har allt för att få Internet, hemtelefon samt IP TV. 

Första gången kunden startar boxen och har pluggat in sin dator så kommer man till registreringsportalen. Där väljer kunden sin 
tjänsteleverantör, hastighet och klickar aktivera. Du är igång med ditt surfande på bara några sekunder. 

Inkoppling – Alternativ 2 – Öppen gruppanslutning – Trådlöst – TV Mellan 

Inkoppling avser:  

- Mediebox med fiberinterface  
(WiFi 802.11n, 4 st. 1000/1000 Mbit´s LAN-portar, 2 st. telefoniportar) 

- IP-TV box med hd/3d/pvr stöd. 
-  Stationsutrustning med 24/7/365 övervakning samt UPSér till denna. 

Engångsavgiften är 0 kr/hushåll.  

Medlemmarna kan även få tillgång till installationshjälp av NAO.  

Då är allt med den senaste tekniken och ni har allt för att få 200/200 Mbps Internet, hemtelefon 
samt TV med HD/3D box. 

Observera att vi länkar upp varje kund i 1000 Mbps, så att TV är utöver 200 Mbps bandbredd 
för att säkerhetsställa bästa kvalitet.  

Telefoni BAS – Net at ONce ip telefoni 

Telefoni BAS AS ingår i erbjudandet om gruppanslutning med Net at Once.  
IP telefoni är telefoni som går över bredbandet. Bas avgiften ingår till samtliga medlemmar i 
föreningen och kopplas in via den mediebox du får. Gäller vid trådlös gruppanslutning. 
Samtalsavgifterna för telefoni är inkl. moms.   

Samtalstaxa 
BAS 

Kostnad Samtalstaxa 
MINI 

Kostnad 

Sverigesamtal 14 öre/min Sverigesamtal 19 öre/min 
Mobilsamtal 1,49 kr/min Mobilsamtal 0,69 kr/min 
Öppningsavgift 45 öre Öppningsavgift 69 öre 

 
Prislistan för MINI är med en minimidebitering på 29 kr/mån som du givetvis får ringa för. 
Denna prislista är speciellt framtagen för fiberföreningarnas kunder. 

TV – Alternativ 1 & 2 – Öppen gruppanslutning med TV från Sappa & Net at Once 

TV’n driftas separat av vår samarbetspartner Sappa. TV’n blir IP-TV och går via fibern som vi levererar till er. Det behövs en box för 
att köra IP-TV, den ingår i paketet.   

Boxen har stöd för HD, 3D och PVR. Det finns anslutning för USB på baksidan av boxen för att ansluta en hårddisk eller ett USB 
minne. Därefter kan du spela in dina favoritprogram direkt från fjärrkontrollen. Bland annat så kan du spela in 2 HD kanaler 
samtidigt som du tittar på en tredje! 

  

 

 

 

 

Självklart kan man köpa till fler boxar, då gör man detta direkt via Sappa.  

Sappa har ett mycket brett utbud med kanaler och tillval. Det finns möjligheter att välja antingen Viasats samtliga kanaler eller C-
More. Möjligheterna med Sappas TV är enorma! 

Till boxen kan du beställa enskilda kanaler eller hela film/sport/dokumentär paket. Det finns även utländska kanaler om man önskar 
det.  
Mer information finns på http/www.sappa.se/utbud/  



 

Extra Tjänster till din gruppanslutning med Net at Once 

Erbjudandena nedan är för de som tecknar gruppanslutning med Net at Once.  

Supersnabbt Bredband. 1000/1000 Mbps för 99 kr/mån  

Utöver gruppanslutningen kan du som enskild medlem välja till 1000/1000 Mbps Internet för endast 99 kr/mån inklusive moms. 
Gäller endast om man tecknar direkt från start, och med 24 månaders bindningstid. Den som väljer att senare teckna 1000/1000 Mbps 
betalar då 199 kr/mån. 

Säkerhetspaket – 3 fria månader!   

Varje medlem får möjlighet att köpa till säkerhetspaket från F-Secure PC Protection. Då ingår virusskydd med brandvägg, antispam-
filter, ad blocker etc. De 3 första månaderna får man testa på gratis, därefter kostar det 39 kr/mån. 



Mobil Telefoni FREE 

Mobilabonnemanget Net at Once Free 0 kr/mån ingår till varje hushåll om man önskar. Det är en minimidebitering på 29 kr/mån som 
du får ringa för. Denna minimidebitering är till för att säkerställa att abonnemangen används. 

Samtalstaxa NAO Free:  

Månadsavgift    0 öre 
Minutpris  69 öre 
Öppningsavgift  79 öre 
SMS  69 öre 

Självklart kan man köpa till FRI SURF för 69 kr/mån om man önskar eller SMS paket (3000 SMS) för 99 kr/mån. 

Erbjudande innan fibern är klar   

Direkt när NAO har tecknat avtal med en förening så har alla anslutna hushåll möjlighet att direkt få mobilt bredband från 29 kr/mån 
tills att fiberanslutningen är färdigställd. Dongel kan köpas av oss eller på den öppna marknaden. 

Efter färdigställande av fiberanslutningen kan medlemmen välja att fortsätta abonnemanget till ordinarie pris eller att avsluta det 
direkt. 

Mobilt Bredband  

Man kan även teckna till mobilt bredband på sitt befintliga abonnemang för exempelvis sommarstugan. Detta finns från 69 kr/mån. 

Gällande de mobila tjänsterna är vi en virtuell operatör i Telenors nät och har täckning på 98 % av Sveriges befolkade ytor. 

Övriga extra tjänster finns specificerade i bilaga 2. 
Priserna på dessa extratjänster är inklusive moms.    

Bilaga 1 – prislista företagstjänster 

Tjänsteleverantör             10/10 Mbps 100/10 Mbps 100/100 Mbps 1000/100 Mbps 

 599 kr/mån 999 kr/mån 1 499 kr/mån - 

 695 kr/mån 995 kr/mån 1 295 kr/mån 1 995 kr/mån 
 699 kr/mån 990 kr/mån 1 295 kr/mån 1 990 kr/mån 

Ovanstående tjänster är så kallade Light-tjänster. Priser anges i SEK exklusive moms. 
Övriga avtalsvillkor på respektive tjänsteleverantörs hemsida. 

För dedikerade tjänster med exempelvis Qos och flera IP-adresser tas detta enligt offert. 

Bilaga 2 – Priser för extra tjänster till gruppanslutning 

PRISLISTA EXTRA TJÄNSTER  (obs! dessa priser är inkl. moms.) 

Produkt/tjänst   Pris inkl. moms 

1000/1000 Mbps Internet   199 kr/mån 
UPS (ström backup)   699 kr/st 
Trådlös WiFi brygga (Accesspunkt + mottagare)     995 kr/st 

- Extra mottagare       595 kr/st 

Telefoni 

Free                     0 kr/mån (29 kr) 
Total    499 kr/mån 

Mobilt Bredband 
3 Mbit/s    69 kr/mån 
6 Mbit/s    159 kr/mån 
16 Mbit/s    249 kr/mån 
32 Mbit/s    299 kr/mån 
80 Mbit/s    399 kr/mån 

F-secure PC Protection (3 mån fritt) därefter     39 kr/mån 

Trafikavgifter – Telefoni BAS                Trafikavgifter – MINI – 29 
        

 

 
Priserna som anges är inklusive moms. Alla tillkommande bredbandstjänster tecknas på 24 månaders bindningstid. 

Samtalstaxa Kostnad 
Sverigesamtal 14 öre/min 
Mobilsamtal 1,49 kr/min 
Öppningsavgift 45 öre 

Samtalstaxa Kostnad 
Sverigesamtal 19 öre/min 
Mobilsamtal 0,69 kr/min 
Öppningsavgift 69 öre 


