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Viasat och Telia i nytt rikstäckande avtal 
Viasat och Telia Operator Business har tecknat ett rikstäckande avtal som innebär att Viasat blir ny 
tjänsteleverantör av TV, bredband och telefoni i Telias öppna fibernät. 

 
Telias tjänst Öppen Fiber ger alla tjänsteleverantörer - på lika villkor - tillgång till det öppna nätet med hög 
kvalitet och med potential att nå stora delar av landet. Nu utökas utbudet av attraktiva tjänsteleverantörer i 
Öppen Fiber med en av marknadens ledande tv-aktörer Viasat, vilket bidrar till ett ökat utbud och större 
valmöjligheter för både befintliga och nya kunder. 
 
– Vi vill erbjuda vårt utbud av underhållning och sport i världsklass till så många som möjligt. Vår fortsatta 
satsning inom öppen fiber och sampaketering av tjänsterna TV, bredband och telefoni ligger helt i linje med 
den digitala utvecklingen och konsumenternas ökade efterfrågan, säger Jonas Karlén, VD på Viasat Sverige. 
 
– Vi är verkligen glada över avtalet med Viasat som innebär att kunderna får tillgång till ett ännu större utbud 
av tjänster och leverantörer att välja ifrån. Avtalet innebär att Öppen Fiber blir ännu mer attraktivt som 
alternativ för till exempel en kommun som värdesätter valfrihet och mångfald för kommunens invånare, säger 
Anders Tillander, chef för Telia Operator Business. 
 
Viasats utbud finns tillgängligt från och med 11 juli 2014.  
 
Besök Viasat.se/oppenfiber för mer information. 
 
För mer information, kontakta gärna Telias presstjänst på 0771-77 58 30 eller besök vårt nyhetsrum 
telia.se/media. 
 
 

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi investerar 
mer än någon annan i ny infrastruktur och nya tjänster. Nu bygger vi det nya digitala Sverige och storsatsar 15 miljarder 
kronor i utbyggnad av den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet. Telia var t.ex. först i världen med att lansera 
mobilnätet 4G – som närmast kan likna en motorväg för mobilsurf. Samtidigt bygger vi ut det supersnabba fibernätet i 
kommuner runt om i landet för att möta behovet av alltmer dataintensiva tjänster i hemmet, på jobbet och i övriga 
samhället. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, 
inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com 
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