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Leverantörerna som listas ovan är de som för närvarande finns i stadsnätets utbud (mars 2020). Utbudet kan komma att ändras.

VÅRA TJÄNSTELEVERANTÖRER
Hela vårt tjänsteutbud finns som sagt på vår webb, besök karlstadsnat.se/tjanster. Här nedan 
har vi listat våra leverantörer som samliga erbjuder företagsanpassade tjänster.

OM NÅGOT SKULLE GÅ SNETT...
Skulle någonting börja krångla är det alltid en god idé att se över er egen utrustning först. Många 
gånger kan det vara det interna nätverket eller fastighetsnätet som felar. Om det inte löser felet 
ska ni självklart felanmäla, det gör ni till den leverantör som levererar er tjänst som då gör en full-
värdig felsökning. Skulle de upptäcka att felet ligger i stadsnätet tas ärendet vidare till oss med de 
uppgifter vi behöver för att börja arbeta med felet. Det är viktigt att felanmälan går den vägen, på 
så vis kommer alla ärenden in på rätt sätt så att vi kan fördela och prioritera arbeten på det mest 
effektiva sättet. Både vi och våra tjänsteleverantörer håller alltid högsta prio på företagsärenden.

STORT GRATTIS – NI ÄR NU ANSLUTNA TILL KARLSTADS STADSNÄT! 
Detta innebär att ert företag är rustat för framtiden, att ni inte behöver oroa er 
för någon kapacitetsbrist och att ni nu kan välja fritt bland olika leverantörer och 
hastigheter. Varmt välkomna!

KOM IGÅNG
Ni är nu bara några steg från en anslutning i världsklass.

1. Är ni anslutna hela vägen? 
Vi har anslutit fastigheten där ert företag finns via en så kallad switch. Se till så att era lokaler är 
anslutna hela vägen, det vill säga till switchen. Prata med din fastighetsägare om du är osäker.

2. Beställ tjänst!
På karlstadsnat.se/tjanster finns vårt tjänsteutbud. Klicka först på företagsfliken och välj 
sedan vilken tjänst ni vill ha. Många av internettjänsterna har ingen bindningstid, skulle ni därför 
vilja byta leverantör eller hastighet, går det bra att ändra sig längre fram! 

Vissa av internettjänsterna går att självaktivera, vilket innebär att ni direkt på webben kan 
klicka igång er tjänst. De tjänster som går att självaktivera har en ”Aktivera”-knapp, övriga tjänster 
beställs genom att kontakta tjänsteleverantören.

3. Bredbandshjälp
Vill ni ha hjälp med att välja rätt tjänst och/eller att beställa kan ni kontakta vår samarbetspartner 
Bredbandshjälp. De är helt oberoende och vår förlängda arm. De är experter på vårt tjänsteutbud 
och kan hjälpa er att hitta rätt bland tjänster och leverantörer. Ni når dem på 054–444 00 10.

karlstadsnat.se/tjanster

VÄLJ RÄTT FLIK!
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FRÅGOR?
Om ni undrar över något når ni 
oss på 054–540 74 00 eller via 
foretag.stadsnat@karlstad.se

M
ars 2020


