
Bredband
med ljusets hastighet



Välkommen till  
ett boende med fiber
Din nya lägenhet har en fiberanslutning, vilket innebär 
att du kan få en kapacitet i ditt bredband som slår all 
annan befintlig teknik. Eller bara en sådan enkel sak 
som att faktiskt få den hastighet du valt. Alltid. 

Att optiskt fiber dessutom är den enda teknik som är 
riktigt energisnål, strålningsfri och framtidssäkrad gör 
den inte mindre åtråvärd.

Du kommer inte att behöva byta teknik inom en 
överskådlig framtid för att få bättre bredband – det 
finns nämligen inte och kommer inte att göra det 
på många, många år.



Via fiberanslutningen får du inte bara driftsäkert internet. Du kan dessutom 
få TV, billig telefoni och en mängd andra tjänster via bredband. Gå in på  
vår portal så kan du se vilka aktuella tjänster och erbjudanden som är  
intressanta för dig.

I det öppna nätet är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer  
vilka tjänster eller vilken kapacitet du ska välja. Det gör du. Den  
öppna konkurrensen gör att utbudet – både i kvalitet  
och mängd – och priserna slår det mesta. 

Koppla in dig för att se vilka erbjudanden som kan passa dig!

Bättre priser och bredare 
utbud med öppet nät



Kom igång på en gång
Tre olika sätt att snabbt komma igång med din fiberuppkoppling:

Koppla in dig och välj direkt:
Du tar en bredbandskabel och kopplar in 
i uttaget i din lägenhet. Du kommer då till 
portalen för att välja tjänster.

Du kan också ringa 
rådgivaren…
Vill du få lite mer information om vad som 
passar just dig bäst ringer du Bredbands-
rådgivaren på 08-578 804 44. Bredbands-
rådgivaren är en opartisk rådgivare som 
även kan hjälpa dig att komma igång.

… eller ringa till din valda 
operatör
Om du redan valt en operatör  
i ditt nät kan du ringa direkt till denna och 
få hjälp med att komma igång.


