
Nu börjar det roliga.
Din fiber från IP-Only är installerad och  

redo att användas för internet, tv och telefoni.



Snabbt och stabilt.
En enklare vardag.
Med fiber i bostaden blir det enklare att arbeta och studera hemi
från, surfa och titta på tv samtidigt, koppla upp vitvarorna och hålla 
 kontakten med nära och kära.

Trygghet i tillvaron.
Snabb och enkel kontakt med skolan, sjukvården och myndigheter. 
Larmtjänster med direktuppkoppling mot larmcentralen. Digitali
seringens möjligheter är många, och fiberns stabila uppkoppling  
klarar av att möta de krav som dagens och morgondagens digitala 
tjänster ställer.

Nu släcks kopparnätet ner. Men vi har lösningen.
När kopparnätet släcks ner kommer du inte längre kunna surfa eller 
ringa via telefonjacket. Det gamla kopparnätet lever inte längre upp till 
dagens kapacitetsbehov och den mobila täckningen räcker ofta inte 
till. Fiber ger dig en framtidssäker, stabil och långsiktig lösning.

Jämför, välj  
och beställ dina  
fibertjänster på 

ip-only.se/bestall



Vårt öppna fibernät.
I vårt öppna och neutrala nät är alla leverantörer av internet, tv och 
telefoni välkomna. Det ger dig möjligheten att själv välja det som 
passar dig bäst. 

Nedan finns ett urval av tjänsteleverantörer som levererar internet,  
tv och telefoni i vårt öppna nät. På ip-only.se/bestall kan du se vilka 
erbjudanden som gäller för just din adress.

Tv via fiber
Se på tv till ett lägre 
pris. Med tv via 
 fiber kan du välja 
allt från basutbudet 
till  oändligt många 
 kanaler från markna-
dens bredaste utbud 
av leverantörer.

Internet via fiber
Med internet via 
fiber kan du göra 
dina ärenden online 
och träffa läkaren på 
distans, utan oro för 
avbrott. Dessutom 
går det snabbare.

Telefoni via fiber
Enda skillnaden är 
att hemtelefonen 
går över din fiber-
anslutning istället 
för telefonjacket  
- och att du kan 
ringa mer till ett 
lägre pris.



Fungerar det fortfarande inte? 
Ring 0200-43 00 00 så hjälper 
vår kundservice dig.

1  Starta om  
din dator.

2  Se till att datorn inte har 
någon annan anslutning 
till Internet än den via 
fibermottagaren.

3  Kontrollera att 
lampan LAN1 på 
fibermottagaren 
blinkar.

4  Öppna webbläsaren och 
gå till ip-only.se/bestall.

Om det inte fungerar.

Såhär kommer du igång.
När lamporna WAN och Power lyser grönt på din fibermottagare är 
du uppkopplad mot IP-Onlys fibernät och kan beställa fibertjänster.

Gör såhär för att beställa tjänster.

1. Öppna webbläsaren på din dator, 
mobil eller surfplatta.

2. Gå till ip-only.se/bestall om 
du är privatperson, ip-only.se/
foretagsanslutning om du är företagare.

3. Fyll i din adress i sökfältet för  
att välja den leverantörer och de 
tjänster som passar ditt hushåll eller 
företag bäst.

4. Behöver du hjälp att komma igång? 
Boka en hemtekniker från IP-Only 
som snabbt och enkelt installerar 
din hårdvara och aktiverar dina 
bredbandstjänster. Boka tid med en 
hemtekniker på ip-only.se/hemtekniker

Saknar du befintlig 
internetuppkoppling?

1. Koppla din dator till fiber-
mottagaren (uttaget LAN1) med 
den medföljande nätverkskabeln.

2. När du öppnar webbläsaren 
kommer du direkt till vår 
beställningsportal.

Router  
(beställs  
separat) 

Fiber-
mottagare  

(CPE) 



 KÄNNS DET KRÅNGLIGT ATT KOMMA IGÅNG? 

   Låt en hemtekniker från IP-Only hjälpa dig. Gå in på ip-only.se/hemtekniker 

 för att boka din hemtekniker online eller ring 0200-43 00 00.

Du kan boka en hemtekniker från 399 kr/tim efter RUT-avdrag eller  
välja ett av våra färdiga paket nedan där hårdvara ingår i priset.

Boka din hemtekniker online på ip-only.se/hemtekniker eller ring 0200-43 00 00.

Hemtekniker från IP-Only är ett samarbete 
med TechBuddy.

Tv-hjälpen
Få hjälp att aktivera din tv-tjänst snabbt 
och enkelt. I paketet ”Tv- hjälpen” ingår 
repeaters, en sändare och en mottagare 
för trådlös  koppling mellan fibermotta-
garen och tv-boxen.

WiFi- & tv-hjälpen
Få hjälp att komma igång med både 
 internet- & tv-tjänster snabbt och enkelt.  
I paketet ”WiFi- & tv-hjälpen” ingår både 
router och repeaters och är för dig som  
vill surfa trådlöst samt titta på tv via 
 fibernätet.

WiFi-hjälpen
Få hjälp att aktivera din internettjänst 
och kom igång med WiFi snabbt och 
enkelt. I paketet ”WiFi-hjälpen” ingår 
router.

WiFi-hjälpen Premium
Få hjälp att aktivera din internettjänst 
och kom igång med WiFi snabbt och 
enkelt. I paketet ”WiFi-hjälpen Premium” 
ingår tre stycken mesh noder, den nya 
generationens WiFi-system för dig som 
vill surfa trådlöst i en större lägenhet 
eller villa men inte vill kompromissa på 
kvalitet och hastighet.

Känns det krångligt att komma igång?

Boka en hemtekniker
Låt en hemtekniker från IP-Only hjälpa dig att snabbt och  

enkelt komma igång med dina tjänster.

Beställ gärna en 
bredbandstjänst innan 

du bokar en hemtekniker, 
så går  installationen  
snabbare. Beställ via  

ip-only.se/bestall eller  
ring 0200-43 00 00 så 

hjälper vi dig.

Kontakt inom 48 tim
Boka en hemtekniker  

och få återkoppling redan 
inom 48 timmar.

Tillgängliga 8–21
Våra hemtekniker är till-

gängliga alla dagar i  
veckan mellan 8–21.

Från 399 kr/tim efter RUT
Faktura skickas efter  

besöket. Från 399 kr/tim  
efter RUT-avdrag.



 KÄNNS DET KRÅNGLIGT ATT KOMMA IGÅNG? 

   Låt en hemtekniker från IP-Only hjälpa dig. Gå in på ip-only.se/hemtekniker 

 för att boka din hemtekniker online eller ring 0200-43 00 00.

Vi möjliggör möjligheter
IP-Only grundades 1999 och bygger fibernät i hela 
Sverige. Vårt mål är att alla ska få fiber, oavsett var 
man bor eller verkar. Med utgångspunkt i Sveriges 
mest stabila och öppna fibernät gör vi det möjligt för 
alla att ta del av den digitala samhällsutvecklingen. 

Läs mer på ip-only.se

Vi besvarar alla 
dina frågor och 

 funderingar
I vårt kundforum  

kundservice.ip-only.se  
kan du läsa om vanliga frågor och 

svar och själv ställa frågor.


