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Wifi.se erbjuder något som inte tidigare funnits på marknaden, nämligen att surfa fritt i hela Europa på samma villkor som hemma.

Snabb och trygg surf med Wifi.se
Att alltid vara uppkopplad
anses av många som en
nödvändighet. Wifi.se ger
tillgång till husvagns- och
husbilsägare att använda internet oavsett var i Europa
de befinner sig.

ternet är inte bara underhållning utan
en nödvändighet och en trygghetsfaktor, menar Nicklas Knall på Wifi.se.
Han och hans medarbetare har därför utvecklat en produkt som gör att
även husvagns- och husbilsägare har
tillgång till snabbt internet, oavsett
var i Europa de befinner sig.
– Vi är idag Sveriges största leverantör av wifi för mobilt boende. Wifi.
se erbjuder specialanpassade bredbandslösningar med eller utan router
för husbilar, husvagnar
och campingfordon berättar Nicklas.

 Vi lever i ett alltmer uppkopplat
samhälle. Telekomföretaget Ericsson beräknar att det finns ungefär 28
miljarder nätanslutna
apparater i världen.
Majoriteten är datorer,
mobiltelefoner, surfplattor samt även TV,
vem kopplar inte upp
sig mot internet i sitt
TV-tittande idag? Men
även annan hemelektronik utrustas i allt större
utsträckning med internetanslutning. Prylarna
används ofta till underhållning och rekreation,
så också till arbete och
till viktiga funktioner
Nicklas Knall anser att
som t ex larm och övervälfungerande internet
vakning.
är lika självklart i husbi– I pandemitider
len och husvagnen som
känns det extra viktigt
i hemmet.
att vara uppkopplad. In-

egen mobiloperatör i Sverige och är
registrerade hos den statliga instansen Post- och Telestyrelsen, tillägger
Nicklas.
Företaget erbjuder något som inte
tidigare funnits på marknaden, nämligen att surfa fritt i hela Europa på
samma villkor som hemma i Sverige.
All surf är roaming som kan användas
i Sverige eller i övriga Europa.
– Med Wifi.se får man använda och
disponera sin surf som man önskar
under 12 månader, utan abonnemang
eller bindningstid. Man köper sin
surfpott i förväg och nyttjar den efter
behov under året. Vill man fylla på sin
pott går det givetvis bra och är då till
samma pris, säger Nicklas.

Egen mobiloperatör
Wifi.se hette tidigare
Caravan Router och
arbetade med operatören 3 i Sverige och ett
antal andra operatörer
i Europa. De startade
i Spanien där Nicklas
även varit bosatt sedan
många år och drivit
flera mobilföretag. Efter
namnbytet har samarbete inletts med Telenor
då de anses ha mycket
bra täckning och nät i
Sverige och Europa.
– Wifi.se är nu en helt

Särskild fordonsrouter
Wifi.se erbjuder en specialanpassad
fordonsrouter särskilt utvecklad för
husbilar och husvagnar.
– Här slipper man krångel med dålig TV-signal eller parabol. Allt kopplas via Internet och smart-TV. Dessutom har man en svensk IP-adress
vilket gör att man kan titta på svensk
TV var man än befinner sig i Europa,
säger Nicklas.
Tjänsten fungerar också med andra
routrar. Wifi:s surf-kort går också att
använda i mobiltelefon eller ipad. Det

finns flera alternativ på surfpott, 100
GB, 250 GB, 500 GB eller 1000 GB
och kan användas i alla EU/EES länder. Skulle man köra in ett land som
inte ingår i EU/EES så stängs tjänsten
automatiskt ner. Fordonsrouter med
surfplan och kabelkit ligger på från
3795 kronor.

Wifi.se erbjuder en specialanpassad
router för husbilar och husvagnar.
KORT OM WIFI.SE
• Inga abonnemang eller bindningstider
• All surf fungerar i Sverige och hela
EU/EES
• Kan användas och disponeras fritt i
12 månader
• Finns från 100 GB upp till 1000 GB
• Slipp campingens osäkra wifi
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Din kompletta leverantör
av dynor, madrasser,
bäddmadrasser, överkast
Din
av dynor,
ochkompletta
gardinerleverantör
till husvagn,
madrasser
och
bäddmadrasser
till
husbil och hem.

Kabeklubb Syd

husvagn, husbil, mm.
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