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vår förening genom bland 
annat generösa erbjudanden. 
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Skulle du vilja ha internet i din 

husbil som är lika välfungeran-

de som hemma? 

Caravan Clubs partner Wifi.

se har utvecklat bredbandslös-

ningar, med eller utan router, 

specialanpassade för husbils- 

och husvagnsresenärer. 

I pandemitider kan det kännas 

extra viktigt att vara uppkopp-

lad vare sig du är hemma eller i 

ditt campingfordon. På Internet 

hittar vi förströelse och un-

derhållning, men webben är 

både en nödvändighet och en 

trygghetsfaktor när vi lever 

med begränsat umgänge.

Fri surf i Europa
Wifi.se erbjuder nu något som 

aldrig tidigare funnits på mark-

naden: att surfa fritt i Europa 

på samma villkor som hemma i 

Sverige. Det betyder att all surf 

är roaming och kan användas 

i Sverige eller i övriga Europa, 

vilket du önskar.  

Paketlösningen innehåller surf 

tillsammans med en specialan-

passad fordonsrouter, särskilt 

utvecklad för just husbilar och 

husvagnar. Nu kan du slippa 

krångel med dålig TV-signal 

eller parabol. Allt kopplas via 

Internet och en smart-TV. Wifi.

se har tagit fram en svensk IP-

adress som gör att du kan se på 

svensk TV var du än befinner 

dig i Europa (EU/EES). 

Ingen bindningstid
Internetlösningen från Wifi.se 

innehåller inga abonnemang 

eller bindningstider. Du erhåller 

önskad surfpott i förväg och kan 

sedan använda och disponera 

din surf som du vill under året. 

Det är en bra lösning för den 

som till exempel mest använder 

sitt fritidsfordon säsongsvis. Det 

tillkommer inga kostnader. Skul-

le du ha behov av att fylla på din 

surf under året går det givetvis 

bra, och då till samma pris. 

Det finns flera alternativ på 

surfpott, 100 GB, 250 GB, 500 

GB eller 1000 GB och alla kan 

användas i Europa (alla EU-/

EES-länder). Tjänsten är så 

smart konstruerad att om du 

skulle köra in ett land som inte 

ingår i EU/EES (exempelvis An-

dorra) så stängs tjänsten av auto-

matiskt. Du kan alltså inte råka 

ut för oväntade överraskningar 

och bli efterfakturerad.

SIM-kortet flexibelt
Tjänsten fungerar även med 

andra routrar. Du kan använ-

da den du har hemma, om du 

föredrar det, eller köpa en egen 

Fast wifilösning för campingfordon
modell till vagnen eller bilen. 

SIM-korten passar med alla 

enheter, till exempel din mobil. 

Om du vill dela ut internet den 

vägen kan du också välja att 

bara köpa ett SIM-kort. 

Med internetlösningen från 

Wifi.se har du alltid snabb surf 

och kan känna dig trygg.

Fördelar med internet i husbilen:
• Internet som hemma i ditt 

campingfordon.

• Stabil internetuppkoppling.

• Disponera och använd din 

surf fritt under tolv måna-

der.

• Streama TV-kanaler som 

SVT Play och Netflix.

• Slipp campingens osäkra 

wifi.

• Inga abonnemang eller bind-

ningstider.

• Fungerar i Sverige och Euro-

pa (EU/EES).  n
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