
 

Gotland Fiber ingår i IP-Only-gruppen. Affärsidén är att erbjuda 

kundnära, prisvärd och snabb kommunikation för operatörer, företag och 

hushåll på Gotland. Läs mer på www.ip-only.se. Till andra bolag i 

gruppen hör Uppsala Stadsnät, Stockholm Fiber och Grums Stadsnät. 
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Tjänsten Korttidsabonnemang 
 

 

Varför betala för mer internet än du använder och behöver i ditt 
fritidshus? 
 
Gotland Fiber ingår i koncernen IP-Only. IP-Only levererar ett modernt öppet nät via fiber 

till privatpersoner, föreningar och företag. Vårt mål är att alla ska ha tillgång till fiber och 

tjänster som ger en kundupplevelse utöver det vanliga. Det har tidigare saknats 

prisvärda tjänster i öppna nät för de som äger ett fritidshus men bara vill ha tillgång till 

riktigt bredband den tid de är i stugan eller hyr ut denna. IP-Only har därför tagit fram 

en ny Internet-tjänst vi kallar Korttidsabonnemang. Det är Internet 100Mbit/s nedströms 

och 10 Mbit uppströms.  

 

Med IP-Onlys Korttidsabonnemang betalar du bara för den tid du använder 

abonnemanget och behöver inte komma ihåg att säga upp det inför vintern.  
 

 

Så här kommer du igång med tjänsten Korttidsabonnemang i det öppna nätet 
 

Först beställer du tjänsten Korttidsabonnemang. 
 

För att du ska kunna använda Korttidsabonnemanget måste du först välja vilken 

tjänsteleverantör du vill använda. Det gör du på samma sätt som om du skulle välja att 

ha ett fast abonnemang under en längre tid. 

 

1. Beställ tjänsten 

Korttidsabonnemang via vår 

Självaktiveringsportal genom 

att koppla in din dator till 

fibermottagaren i ditt 

fritidshus. Se bild på vår 

självaktiveringsportal till 

höger. 

 

2. Alternativt, kontakta din 

tjänsteleverantör via deras 

webbsida eller kundtjänst och 

beställ tjänsten där. 
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Därefter aktiverar du tjänsten under de perioder du vill 
 
När du vill aktivera din Internet-tjänst 

kopplar du in din dator till 

fibermottagaren igen och möts nu av en 

annan portal (eftersom du redan beställt 

tjänsten Korttidsabonnemang). Se bild 

på portalen till höger. För att aktivera 

din tjänst gör du följande: 

 

1. Välj hur många dagar du vill 

använda Internet (1, 7 eller 30 

dagar) 

 

2. Betala med kredit- eller betal-

kort i den säkra 

betalningstjänsten Paypal 

 

Din tjänst är nu aktiv under den period du valde och kopplas automatiskt ur när perioden 

är slut. Vill du aktivera igen betalar du för en ny period. 

 

Efter att du betalat för din aktivering måste du starta om din dator för att 

tilldelas en korrekt IP-adress. Utan korrekt IP-adress kommer du inte ut på 

Internet. 

 

Det behöver inte vara ägaren av fritidshuset som betalar utan de som hyr ditt fritidshus 

får själva betala för den tid de vill ha tillgång till Internet. Portalen finns på svenska och 

engelska. 

 

Priser i dagsläget 
 

Det är tjänsteleverantörerna som sätter priserna på alla tjänster i det öppna nätet så 

priserna kan ändras över tid. De två första tjänsteleverantörerna som erbjuder tjänsten 

visas i tabellen nedan. Priset uppdaterades 2014-04-15 gällande anslutning på Gotland. 

 

Tjänsteleverantör Tjänst 1 dag 7 dagar 30 dagar 

 

Korttidsabonnemang 
Internet 100/10Mbit 

49kr  149kr  399kr  

   

       

Korttidsabonnemang 
Internet 100/10Mbit 

45kr  125kr  345kr 
 
 

 

Fungerar det fortfarande inte, ring vår kundtjänst på 0498 – 470 200 

Vi har öppet vardagar mellan klockan 8.30 och 18.30 
 

Hälsningar, Gotland Fiber. kundtjanst@gotlandfiber.se  
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