
 

 

 

 

 

 

DAGS ATT ANSLUTA SIG TILL FIBERNÄTET! 
 

 

 

 

 
 

  



   

 

 

VARFÖR EN FIBERANSLUTNING? 

Framtidens nät redan idag! Denna teknik är det absolut bästa alternativet för 
datakommunikation. Det störs inte ut av annan teknisk utrustning, det är mycket driftsäkert 
och idag används endast en bråkdel av den bandbredd som finns tillgänglig. 

Via anslutningen erbjuds ni möjlighet till TV, telefoni och ett snabbt och stabilt bredband 
med hastighet upp till 1000 Mbit/s. 
 

FIBERNÄTET GER ER: 

 Högsta kvalitet, driftsäkerhet och hastighet på bredband, tv och telefoni. 

 Bredband upp till 1000 Mbit/s. För snabb och stabil tillgång till: 

 Internet 

 Mail 

 Onlinetjänster 

 Fler möjligheter med er TV: 

 Ni slipper paraboler och antenner 

 Ni får tillgång till fler kanaler samt HD-TV. 

 Tillvalspaket från VIASAT och CMORE i samma box. 

 Bredbandstelefoni för att slippa fasta kostnader. 

 Ökat värde på er fastighet. 

 

NI SLIPPER PROBLEM MED PARABOL OCH TV-ANTENN 

En anslutning till fibernätet innebär att allt kommer direkt in i er fastighet via samma kabel. 
Ingen antenn eller parabol behövs. Alltid perfekt bild! 

IPTV-tjänsten har en bredd som få andra leverantörer kan matcha. Det finns utbud både från 
VIASAT och CMORE i samma box!  



    

 

 

LÅNG LIVSLÄNGD= EN FRAMTIDSINVESTERING SOM ÖKAR VÄRDET PÅ DIN FASTIGHET 

En anslutning till fibernätet klarar framtidens krav och ger er prisvärda och stabila tjänster.  
Anslutningen är en bra investering idag, men också en investering för framtiden. 
 

SÄNKTA MÅNADSKOSTNADER MED FIBERNÄTET 

Ett normalhushåll kan sänka sina kostnader för TV, telefoni och Internet med ca 50% jämfört 
med nuvarande lösningar.  
Dessutom får ni bättre och stabilare leverans av tjänster via fibernätet. 

 

DETTA INGÅR I FIBERANSLUTNINGEN 

Installation 
Anslutning till stadsnätet samt inkoppling i fastigheten. 
Installationen avslutas i er fastighet där en fibernod installeras. Det är via fibernoden ni 
sedan väljer vilka tjänster ni vill ha levererade. 

Tjänst 
Är beställningen inlämnad senast den 28 oktober så ingår det 100/100Mbit/s Internet från 
Teknikbyrån under 12 månader! 

KOSTNAD 

12 000 kronor 

 

BRA ATT VETA 

 Inga fasta avgifter! 

 Möjlighet att höja värdet på er fastighet utan att tvingas använda tjänster! 

 Enkelt att byta mellan leverantörer! 

 Ca 85 % av de villor som har möjlighet att ansluta sig till ett fibernät gör det!  

 Totalt har över 750 000 hushåll valt att uppgradera sitt hem med fiber! 

 OBS! Sista inlämningsdatum för att ni ska bli installerade innan tjälen går i backen är: 
28 oktober. 

  



   

 

 

AKTÖRER I NÄTET. 

Efter färdig installation finns följande leverantörer att välja på. Det går alldeles utmärkt att 
byta mellan de olika tjänsteleverantörerna.  

 

 
  

Internet, IPTV och telefoni Internet och telefoni Internet och telefoni 

 

  
 

IPTV Internet IPTV 

   

 
  

IPTV IPTV IPTV 

   

 

För mer information ring eller maila till oss. 

Marvin Segerblom 
Försäljning 
Teknikbyrån i Sverige AB 
Mobil: 0709-192458 
marvin.segerblom@teknikbyran.se 

Pelle Hansson 
Försäljning 
Teknikbyrån i Sverige AB 
Mobil: 0709-109610 
pelle.hansson@teknikbyran.se  
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