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Bygg villor
för framtiden
– Och skapa boenden med kapacitet som håller
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Bygger ni boenden för framtiden? Då vet ni redan att framtiden stavas
fiber! Väljer ni dessutom en fiberanslutning via Fibra så skapar ni ett
attraktivt boende med ett öppet, robust och driftsäkert nät. Vårt
breda tjänsteutbud med låga priser på bredbandstjänster ökar
attraktionskraften på era bostäder ytterligare.

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.

”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.”

Stort tjänsteutbud
och kollektivanslutning
Fibra tillhandahåller en öppen digital infrastruktur och har ett av Sveriges största tjänsteutbud.
Det leder till att priserna på tjänsterna pressas ner och bindningstiderna blir korta eller obefintliga för slutkunden, vilket ger fastigheten ett extra attraktionsvärde. Självklart väljer varje
slutkund själv vilka tjänster och tjänsteleverantörer som ska användas.

En trygg aktör med lokal förankring
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 ditt projekt.

Robust och driftsäkert
Fibra byggs med fokus på kvalitet och långsiktighet. Vi håller en tillgänglighet på över 99,9% och
vår driftavdelning bevakar nätet dygnet runt, årets alla dagar.

I anslutningen ingår
•

Anslutningsavtal för samtliga
fastighetsanslutningar, med
möjlighet till att avropa per etapp.

•

Överlåtelseavtal för samtliga
fastigheter och dess köpare.

•

Optisk fiber med obegränsad
kapacitet till varje fastighet.

•

Fördelningsskåp och kanalisation
som ni förlägger till vardera
fastighet inom området.

•

En användarnod med två års garanti
per fastighet.

•

Framdragning och svetsning av fiber
och installation av användarnod.

Service och support
•

Tillgång till Fibras kundtjänst.

•

Drift, uppgradering och utveckling av
nätet fram till överlämningspunkt.

”Ett väl fungerande
kommunikationsnät
är idag lika viktigt som
annan infrastruktur.
Om ni bygger bostäder
för framtiden –
försäkra dig då om att
din fiberleverantör
också gör det!”

Har du frågor?
Kontakta vårt Kundcenter
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0771–375 375
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