
Viktig information!

iTUX tar över driften av vårt bredbandsnät från IP Only!

Snart kommer du att få tillgång till ett nytt bredbandsnät som drivs av iTUX. Via det nya 
bredbandsnätet kommer du kunna få en mycket snabb uppkoppling och kan välja en mängd 
tjänster inom TV, bredband och telefoni samt välfärdstjänster och smarta hemfunktioner. 
Omkopplingen från ditt nuvarande nät hos IP Only till iTUX bredbandsnät kommer ske i 
under augusti 2021. Anledningen till bytet är att föreningen får bättre ekonomiska villkor med 
den nya anslutningen.

Som vi meddelat tidigare har Com Hem gått 
ihop med Tele2 och därmed bytt namn. Du 
kommer få bättre service och ett större ut-
bud av produkter, tjänster och underhållning 
– nu från en och samma leverantör. Även 
iTUX ingår i Tele2-koncernen, vilket innebär 
att alla delar kan samarbeta på ett bra sätt.

Den enda delen som inte bytt namn ännu är 
ComHem Play, som behåller namnet.

Du kanske redan vet att Stenshults Fibernät ekonomisk förening just nu har gruppavtal med 
Tele2 som leverantör av bredband, tv och telefoni via IP-Only. 
Men vi beräknar att vårt nät kommer att anslutas till Tele2:s rikstäckande fibernät via iTUX 
etappvis from 2021-08-16. Mer information om hur du beställer och/eller aktiverar får du när 
det börjar närma sig anslutningsdatum.

Har du ett avtal på bredband och/eller digital-tv via en annan leverantör och har 
tänkt säga upp det är det lämpligt att se över din uppsägningstid.



Gruppavtalet med Tele2 ger dig tillgång till  

• Tjänsten Bredband 250 (100 - 250 Mbit/s). Ett snabbt och stabilt bredband där flera kan 
vara uppkopplade samtidigt med dator, surfplattor eller spelkonsoler. Trådlös router för 
bredband och telefoni ingår.

• Ett abonnemang på Telefoni Bas ingår också.
• Gruppavtalet ger dig tillgång till tjänsten TV Silver Flex.   

I gruppavtalet ingår också en mottagare för digitaltv att koppla till TV:n. 

TV Silver Flex omfattar för närvarande följande kanaler:

Du kan dessutom välja till 8 kanaler - som går att byta ut en gång per månad - enligt för när-
varande följande lista

Du kan även utöka dina tjänster utöver gruppavtalet. Du kan skaffa bredband för alla behov 
och tack vare Tele2:s hastighetsgaranti får du ett bredband som verkligen lever upp till för-
väntningarna. 
Välj det telefoniabonnemang som passar dig bäst, beroende på om du mest ringer samtal till 
andra fasta telefoner, eller om du även ringer mycket till mobiltelefoner.
Tele2 har även Sveriges största utbud av tv och play. Med Com Hem Play kan du se dina 
tv-kanaler och playutbud på din dator, surfplatta eller mobil.



Med Tele2 Tv Hub röststyr du ditt utbud och kan även ladda ner vilka appar du vill ha från 
Google Play Store. 

Eventuella frågor gällande tjänster och utbud besvaras av Tele2 Kundservice på telefon  
90 222, med öppettider vardagar 08.00-19.00 och lördagar 09.00-15.00.

Hur kommer då bytet att gå till?

• Har du vårt gruppavtal med Tele2 (Com Hem) idag kommer du att behöva aktivera 
den nya anslutningen för att få tillgång till de nya hastigheterna och nya TV Silver Flex. 
Hur det går till återkommer vi till när det börjar bli dags. Din befintliga router och TV-box 
behålls. Om du inte aktiverar kommer du att få behålla den gamla hastigheten och TV-an-
slutningen. 

• Har du anslutning via öppet nät gäller följande: 
De flesta tjänsteleverantörer som finns i IP Onlys nät finns även hos iTUX. Se iTUX an-
slutna leverantörer på oppnabredbandsnat.itux.se. Har du någon av dessa kan du behålla 
din tjänst, vi aktiverar den åt dig i samband med omkopplingen.  

• Du som är kund hos Arkadia, Microtec eller har TV, telefoni eller företagstjänst från 
Telia.  
Har du tjänst från någon av ovan leverantörer kommer dessa avslutas i samband med 
omkopplingen. Du kan istället teckna helt nya tjänster inom TV, bredband och telefoni i 
det nya öppna bredbandsnätet från iTUX. Vi återkommer i god tid innan omkopplingen 
hur du går tillväga för att teckna dina nya tjänster. Om du redan nu vill börja titta på vilka 
leverantörer och tjänster som finns kan du gå in på hemsidan oppnabredbandsnat.itux.se.

• Du som har bredbandstjänst från Telia. 
Har du bredbandstjänst från Telia kommer denna att kunna bytas till en Halebop-tjänst vid 
omkopplingen. För frågor gällande detta ta kontakt med Telia/Halebop.

Har du öppet nät och funderat på att byta till föreningens gruppavtal med Tele2?

När  vi byter till iTUX kommer föreningens gruppavtal alltså att innehålla:

• Bredband 250. D.v.s. max. 250 Mbit/s både ut och in. 
• TV Silver Flex 22 kanaler + 8 du väljer själv (och kan byta månadsvis).
• Telefoni BAS. Samtalkostnad tillkommer.

För detta betalar man som medlem i gruppavtalet efter 1 september per månad

225 kronor inkl. moms.

Nätavgift 125:- inkl. moms tillkommer för alla anslutningar.

Du bör anmäla dig till ev. byte före 15 maj för att säkert komma med vid bytet 1 september.

Kontakta oss gärna för bindningstider och mer information via vår kontaktsida på 
www.stenshultsfiber.se/1803-2/


