
VÄLKOMMEN TILL 
OWNIT



DET HÄR INGÅR HOS DIG 

Bredband 700-1000 Mbit/s 
För dig som vill surfa bäst och snabbast. Du som väljer denna hastighet har 
förmodligen koll på vad du har för behov av internet och behöver antagligen 
ingen större vägledning från vårt håll. Vi kan bara sammanfatta den här 
uppgraderingen med att det kommer gå riktigt, RIKTIGT snabbt.

Telefoni
Denna tjänst behöver du själv aktivera. Det gör du genom att välja Telefoni när du 
kopplat in ditt bredband i uttaget. Självklart kan du kontakta vår kundservice i 
efterhand och beställa senare om du vill det. 

Hårdvara

TECHNICOLOR 
TG799VAC XTREAM
Vår router som ger dig 
tillgång till alla våra tjänster. 



BREDBAND

TV

0:-

0:14/min

1:69/min

0:69/samtal

35:-

0:-

199:-

0:-

0:-

0:-

Månadsavgift

Till fasta telefoner inom Sverige

Till mobiltelefoner inom Sverige 

Öppningsavgift

Fakturaavgift pappersfaktura

Fakturaavgift autogiro/e-faktura

Portering av befintligt telefonnummer 

Röstbrevlåda

Nummerpresentation

Hemligt nummer

*Detta är våra ordinarie priser. Avvikelser i din förening kan förekomma.

TELEFONI

Ring mer för mindre

Det finns många goda skäl att ringa med Ownit. Med vår bredbandstelefoni kan du spara upp till tusen 
kronor per år genom att slippa höga fasta abonnemangskostnader. 

Har du ett tidigare telefonnummer som du vill fortsätta använda? Då behöver du bara beställa portering 
från oss. För det betalar du endast en engångskostnad på 199 kr. För att beställa en portering kontaktar 
du vår kundservice så hjälper vi dig.

VAD KOSTAR TELEFONI FRÅN OWNIT?

TELEFONI



INKOPPLING AV HÅRDVARA

Såhär fungerar uppkopplingen i din lägenhet
Här beskriver vi hur du enkelt kommer igång med din nya utrustning. Notera att det kan se 
lite olika ut beroende på förhållandena, men i regel bör det se ut ungefär så här.

Har du en egen router sedan tidigare kan du antingen koppla in den i LAN 1 eller LAN 2 i 
vår router. Om du inte vill använda dig utav vår router så kopplar du in din router i ditt 
nätverksuttag. 

1.1 INKOPPLING AV ROUTERN

Först och främst behöver du lokalisera ditt inkommande nätverksuttag. Koppla 
därefter in den röda medföljande nätverkskabeln mellan det uttaget och routerns 
röda WAN-uttag.



INKOPPLING AV HÅRDVARA

1.2 INKOPPLING AV ROUTERN

Nu är det dags att koppla in strömtillförseln. Detta görs genom att koppla in med-
följande strömadapter till det runda “Power”-uttaget i routern in i ett eluttag på väg-
gen. Se även till att “On/Off” står på “On”. Ett par statussymboler bör nu lysa upp. Ni 
kan finna en mer utförlig förklaring för vardera symbol i slutet av inkopplingsguiden.



INKOPPLING AV HÅRDVARA

1.3 INKOPPLING AV DATOR

För att komma igång med de enheter som ska kopplas med kabel direkt till routern 
kopplas detta enkelt in i LAN1 eller LAN2. Dessa uttag är konfigurerade för vanlig 
bredbandstrafik, medan LAN3 och LAN4 är förinställda för TV-leverans. Detta kan 
förstås korrigeras, om så önskas!



Behöver du hjälp med 
inkopplingen?

I samarbete med Hemfixare erbjuder vi kostnadsfri inkopplingshjälp 
i samband med driftsättningen utav Ownit. 

Vi kommer finnas på plats den 1-2 april 2019 mellan 16:00 - 20:00

Du bokar ditt hembesök genom att anmäla dig på anmälningslistor 
som kommer sättas upp i portarna. Besöket är givetvis kostnadsfritt!



MINA SIDOR

Logga in och få stenkoll på alla dina tjänster från oss på Ownit, på Mina sidor får du en 
bra överblick och du bestämmer själv om och hur, du vill förändra dina tjänster. 

Här kan du kan lägga till, ändra och även felsöka dina tjänster. Allt genom några enkla 
knapptryckningar. Du kan hålla koll på dina fakturor, vilka som är betalda/obetalda. 
Göra kanalförändringar i ditt tv-utbud, se inställningarna för din router och mycket mer. 

Undrar du över något? Då är det bara att öppna chatten 
med vår kundservice direkt i samma fönster. 

Här är det du som bestämmer



Vardagar 08:00 - 22:00 | Helgdagar 10:00 - 19:00

Maila               support@ownit.se

Ring    08-525 07 300

Chatta    www.ownit.se

HAR DU FRÅGOR?
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