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VÄLKOMMEN som kund i net@seaside!
net@seaside är Varbergs stadsnät - det öppna nätet där tv, telefoni och internet 
samsas i en och samma fiberkabel. Du kan välja och vraka mellan mängder av olika 
tv-kanaler – allt ifrån populära filmkanaler, barnkanaler och kunskapskanaler till 
sport, action och dokumentärer. Med en anslutning till net@seaside kan du dessutom 
få billigare telefonräkningar och ett internet med hastigheten 1000 Mbit/s. Inte så 
dumt, eller hur?

DU BESTÄMMER SJÄLV
I net@seaside finns det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad du 
som kund ska få tillgång till. Istället låter vi flera olika, oberoende leverantörer 
konkurrera om tjänsterna. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha till respektive 
tjänst, utan att bli låst. Du behöver inte heller välja samma för tv, telefoni och 
internet, vilket också ger valfrihet.

Fri konkurrens innebär fler, bättre och billigare tjänster. Det tycker vi är bra 
– både för oss och för dig som kund. 

CHECKLISTA

1. Skicka in avtal till Varberg Energi angående net@seaside. 

INSKICKAT DATUM: 

2. Du får bekräftelse på ditt avtal från Varberg Energi.

3. Du får ”Färdiganmälan” eller annan information från Varberg Energi. Om du inte avser bygga 
fastighetsnät, se nr 5.

4. Om du avser att bygga ett fastighetsnät: kontakta din elinstallatör eller datanätinstallatör. 

DATUM: 

5. Fastighetsägare, elinstallatör/datanätsinstallatör skickar in färdiganmälan till Varberg Energi. 
Håltagningen är nu klar och tomrör finns fram till platsen för bostadsswitchen.

6. Varberg Energi drar in fiberkabeln genom tomröret fram till byggnaden och bokar tid för 
installation.* 

DATUM: 

7. Varberg Energi monterar bostadsswitchen och kopplar in fiberkabeln i fiberuttaget som 
placeras intill platsen för bostadsswitchen.* 

DATUM: 

8. Läs noga igenom tjänsteleverantörens villkor och informationsmaterial. Tänk på att det kan 
vara leveranstid efter din beställning.

9. Välj den tjänsteleverantör för tv, telefoni och/eller internet som passar dig bäst.

10. Skicka in dina avtal till de tv-, telefon- och internetleverantörer du valt. 

DATUM TV**: 

DATUM TELEFONI: 

DATUM INTERNET:  

*Eftersom det krävs specialistkompetens kommer Varberg Energi att besöka dig med olika personal vid dessa tillfällen. 
**Dessa kanaler ingår i nätavgiften: SVT1, SVT2, SVT24, TV4, SVT1 HD, SVT2 HD, Barnkanalen och Kunskapskanalen. 

För att kunna se på dessa kanaler behöver du en digital-tv-box.

M
IL

JÖ
M

ÄR
KT

  T
ry

ck
sa

k�
 3

04
1 

05
37




