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Val av operatör för internet och telefoni i Frankrike 
Vad ska man tänka på? 
 

Att välja internetleverantör i Frankrike kan vid första anblick te sig nästan övermäktigt. 
Hur går man till väga för att inte gå vilse i djungeln? 

Mycket är ungefär som i Sverige, en del är annorlunda. Generellt kan man säga att:  

• Det finns fler alternativ att välja mellan i Frankrike 
• Internet och telefoni är oftast billigare i Frankrike 
• Installation ingår i stort sett alltid i tjänsten, dvs ingen extra kostnad för anslutning 

Som alltid, går det lättare att välja om man vet vad man behöver och vill ha. Viktiga 
frågor att ställa sig är: 

• Vilka tjänster behöver jag? 
Internet, TV-box, fast telefonnummer och/eller mobilabonnemang 
 

• Vad är viktigt för mig? 
Pris, hastighet, bindningstid, tillgång till fysiska butiker, kundtjänst via telefon… 
 

• Vilka operatörer kan leverera till min adress? 
I de flesta städer kan nästan alla operatörer leverera till alla adresser. I många byar 
och på landet är det vanligt att endast en eller några få kan leverera till en viss 
adress.  

Precis som i Sverige ändrar de franska operatörerna med jämna mellanrum sina 
erbjudanden både vad gäller pris och omfattning. Det gör att det inte går att ge ett 
generellt svar på vilken som är den bästa operatören. Man behöver helt enkelt göra en 
genomgång och sammanställning av tillgängliga alternativ när det är aktuellt att välja 
operatör. 

Antingen gör man det själv, eller så anlitar man oss på ComExpert. 

Om man anlitar oss så kan vi även hjälpa till i kontakterna med operatören. Vi kan lägga 
beställningen tillsammans med er, vi kan vara på plats när installationen sker, och vi kan 
hjälpa er att koppla in era telefoner, datorer, paddor etc. 

OBS! Vi på ComExpert är helt fristående konsulter utan koppling till någon enskild 
internetleverantör eller teleoperatör. Det innebär att när vi tar fram förslag till en kund så 
gör vi det med utgångspunkten att hitta det bästa valet utifrån aktuella önskemål. Vi får 
ingen ersättning från den operatör ni väljer utan vi debiterar er för den tid vi lägger ner. 


