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Halebop

Support 24/7

Enkelt att fråga, snabbt att få hjälp. Chatta eller 
mejla med vår grymma support dygnet runt, årets alla 
dagar. 
Gå in på www.halebop.se/kontakta-oss

Vi är enkla och digitala, har superbra support dygnet runt och

tycker nöjda kunder är det viktigaste som finns. Här finns mer

info om oss och vanliga frågor.

VÄLKOMMEN TILL HALEBOP
Info till dig som har vårt bredband i huset

https://www.halebop.se/start
https://shop.halebop.se/mobiltelefoner/?sotg=popularitet
https://www.halebop.se/mitt-halebop
https://www.halebop.se/support
https://www.halebop.se/ladda
https://www.halebop.se/mitt-halebop
https://shop.halebop.se/varukorg
https://shop.halebop.se/mobiltelefoner/?sotg=popularitet
https://shop.halebop.se/abonnemang
https://shop.halebop.se/kontantkort
https://www.halebop.se/bredband
https://www.halebop.se/reloved
https://shop.halebop.se/tillbehor
https://www.halebop.se/tjanster
https://www.halebop.se/kontakta-oss
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Ingen router?

Behöver du en router? Vi har fixat extra bra pris på 
routrar hos Inet. 
Läs mer på:
https://www.inet.se/kampanj/5552/halebop

Vi bjuder på 100GB

Vi har Sveriges nöjdaste mobilkunder, 10:e gånger de 
senaste 12 åren. Bli mobilkund hos oss så bjussar vi 
på 100GB extra surf, ange koden 100GBMOBIL i 

kassan. 

Gäller till 1 okt 2020, när du binder dig 24 mån.

Läs mer på: https://www.halebop.se/om-halebop/
darfor-halebop

Varför Halebop?

Vi är så mycket mer än outstanding täckning i Telias

nät och schyssta deals. Som egna restaurangguider,

neonkonst, begagnade mobiler och sommarprat.

https://www.inet.se/kampanj/5552/halebop?utm_source=Halebop&utm_medium=haffarouter&utm_campaign=haffarouter
https://www.halebop.se/om-halebop/darfor-halebop
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Vanliga frågor & svar

Allmänt

Hur kontaktar jag er om jag har frågor och behöver support? 
Vår support har öppet dygnet runt, årets alla dagar på halebop.se/support. Där kan du 
chatta och mejla med oss. 

Vilka hastigheter garanterar ni? 

Bredband 1000/1000 (via fiber) 

Nedströmshastighet: 500-1000 Mbit/s

Uppströmshastighet: 500-1000 Mbit/s

Bredband 500/500 (via fiber)

Nedströmshastighet: 250-500 Mbit/s

Uppströmshastighet: 250-500 Mbit/s

Bredband 250/250 (via fiber) 

Nedströmshastighet: 125-250 Mbit/s

Uppströmshastighet: 125-250 Mbit/s

Bredband 100/100 (via fiber) 

Nedströmshastighet: 50-100 Mbit/s

Uppströmshastighet: 50-100 Mbit/s

Vad erbjuder ni för fast telefonitjänst?

Vi har ingen fast telefonitjänst men rekommenderar Telias "Hemtelefoni över 

mobilnätet". Då kan du också behålla ditt tidigare telefonumer. Beställ genom att 

ringa Telia på 90 200.

https://www.halebop.se/om-halebop
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För dig som har tjänster hos Telia idag

Jag har en router från Telia, vad händer med den nu? 
Om du har fått din router från fastighetsägaren eller din bostadsrättsförening är det upp 

till upp till dem att bestämma. Om routern är utlånad direkt till dig från Telia behöver den 

skickas tillbaka till Telia, en retursdel kommer att skickas ut.

Jag har bredbandstelefoni (IP-telefoni) från Telia, vad händer med den tjänsten? 

Bredbandstelefonin stängs ner i samband med övergången. De som vill behålla sin 

bredbandstelefoni, kan ringa Telia på 90 200 och beställa
"Hemtelefoni via mobilnätet". Gör de det 14 dagar innan övergången kan de öven flytta 

med sitt telefonnummer.

Jag har både bredband och Tv från Telia idag, och vill behålla tv-paketet. Hur gör jag? 

Om routern är lånad från Telia kommer du få skicka tillbaka den. Och istället få en 
bredbandsswitch för att koppla till tv-boxen.

Går det bra att behålla (eller beställa) tvilling-abonnemang?
Ja, det går bra att beställa eller ha kvar sitt tvillingabonnemang. Dock behövs en extra 
switch för att kunna koppla in två boxar i bredbandsswitchen. Denna beställs via Telia på 
90 200. 
Jag har extratjänster hos Telia (till exempel Spotify, Telia Life och e-post), vad händer med 
dem? 
Dessa tjänster och produkter upphör.

https://www.telia.se/privat/support/info/koppla-in-bredband-fiber-bredbandsswitch



