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Befibra  
ditt företag
– Med ett framtidssäkert och robust nät
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Är du företagare och vill kunna lita på att din kommunikationslösning är 
robust, stabil och byggd för framtiden? Då ska du ansluta ditt företag 
till Fibra. Vi driver ett stadsnät med stora möjligheter och levererar 
kommunikationslösningar som kan utvecklas med ditt företags framtida 
behov. Med lokal förankring och flexibla erbjudanden ska våra kunder 
känna sig fria att utvecklas i vårt nät. 

Det här är Fibra
Fibra driver och utvecklar stadsnätet i din region. Vi finns till för att bygga ut nätet både i 
städerna och på landsbygden. Vi arbetar också för att göra nätet snabbare och för att främja 
konkurrensen och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. Målet är att bli ett av världens 
bästa och mest använda bredbandsnät.

Flexibla lösningar och  
en öppen tjänsteplattform
Genom flexibla anslutningsmöjligheter har vi 
 erbjudanden som passar både det stora och det  
lilla företaget. Hos oss kan både din verksamhet 
och dina affärer växa. Med en öppen plattform 
väljer du som företagare mellan ett stort antal 
leverantörer och tjänster. 

Lokal förankring och kännedom
Vår personal har en lokal förankring och stor kännedom om ditt områdes lokala förutsättningar. 
Som kund hos oss får ni en personlig kontakt som hjälper er att hitta den bästa lösningen för 
just er verksamhet. 

”Fibra är ett kommunalt bolag 
och vi jobbar för att stärka 
infrastrukturen i regionen, 
vilket bidrar till att göra livet 
bättre för regionens invånare 
och företag.”



Robust och driftsäkert
Med lång erfarenhet av fiberutbyggnad bygger vi ett robust och driftsäkert nät i världsklass. 
Nätet har en hög kapacitet och få driftavbrott eller störningar. 

I anslutningen ingår

• Fiber in till huskropp i angiven 
fastighet.

• Beroende på överenskommelse kan 
grävning och återställning fram till 
huskropp ingå.

• En användarnod med ett års garanti.

Service och support

• Tillgång till Fibras kundtjänst.

• Drift, uppgradering och utveckling av 
nätet fram till överlämningspunkt.

Tillval

• Byggnation av fastighetsnät.

• Svartfiber.

• Kapacitet.

• Telemetriportar.

• Fastighetsnät

”Vår driftcentral 
bevakar nätet dygnet 
runt, årets alla dagar, 
vilket gör att du som 
kund hos oss kan 
känna dig trygg med 
oss som leverantör.“
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Har du frågor? 
Kontakta våra företagssäljare
TELEFON  0771–400 415
MEJL  foretag@fibra.se


