
BRETT TJÄNSTE- OCH PRODUKTUTBUD 

AllTele erbjuder TV, tre sorters telefoni, lika många sorters bredband samt miljömärkt el. Besök gärna vår hemsida 
www.alltele.se för mer information om oss och våra tjänster och produkter.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0770 250 550 eller via e-post fasupport@allteleprivat.se. 
Vi har en kundservice enbart för boende i AllTele-anslutna fastigheter.

Bästa hälsningar, AllTele

En uppkoppling, fler möjligheter  
I dagsläget har alla som bor i Lecabs studentlägenheter tillgång till en fiberuppkoppling som alltid rankas 
högt i Netflix, Steams och Bredbandskollens hastighets- och prestandamätningar. I dagsläget är det 100/100 
Mbit som levereras, men hastigheten kan enkelt uppgraderas via AllTele webb eller kundservice om det skulle 
behövas. Anonymitetstjänsten iGhost ingår alltid och möjligheten att välja till WiFi-router och prisbelönt anti-
virusprogram från Panda finns också.

Du vet väl att du kan ringa billigt via bredbandet? Dessutom har du tillgång till telefonin oavsett om du befin-
ner dig i studentlägenheten, någon annanstans i landet eller utomlands - enda förutsättningen är att du har 
en bredbandsuppkoppling. 

BESTÄLL FLER TJÄNSTER 

1. Gå in på www.alltele.se/minbostad.

2. Skriv in Lecab Studentboende i sökfältet och välj Visa resultat.

3. Nu ser du de tjänster du kan välja mellan. Markera den eller de tjänster som du vill beställa och tryck Beställ 
i rutan till höger där sammanställningen visas.

4. Slutför beställningen genom att fylla i eventuella tilläggstjänster och personuppgifter.

www.alltele.se

MINA SIDOR - Var och när du vill
Du har tillgång till Mina Sidor dygnet runt, 365 dagar om 
året. Här hittar du en rad värdefulla funktioner och information 
som rör dina tjänster. På Mina Sidor kan du bland annat ta 
del av orderstatus, betala fakturor, lägga till tjänster och 
uppgradera hastighet på ditt bredband. TEKNISK SUPPORT

Vardag:        8:00 - 18:00
Helg:       10:00 - 14:00my.alltele.se

KUNDSERVICE
Vardag:        8:00 - 16:00


