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Befibra din villa
– Anslut dig till ett öppet och lokalt stadsnät i världsklass
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Med en anslutning till Fibra får du tillgång till en driftsäker digital
infrastruktur med hög kapacitet, redo för framtidens krav på
kommunikation. Du väljer själv utifrån eget behov vilka tjänster som ska
användas.

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.”

Möjligheterna med fiber
Att ha fiber i sin bostad blir mer och mer självklart. Fibern har en kapacitet som säkrar kvaliteten på dina tjänster via internet, på ett sätt som mobilt bredband och ADSL inte klarar av.
Förutom fiberns kapacitet är det också ett mer driftsäkert alternativ. Med en fiberanslutning
kan alla i familjen använda datorer, surfplattor, telefoner och tv-apparater samtidigt utan att
hastigheten sänks eller att bilden hackar.

Stort tjänsteutbud med låga priser
Fibra tillhandahåller en öppen digital infrastruktur och har ett av Sveriges största tjänsteutbud.
Detta innebär att flera leverantörer konkurrerar om att få erbjuda just sina tjänster till dig. Det
leder till att priserna på tjänsterna pressas ner och bindningstiderna blir korta eller obefintliga.
Du väljer så klart fritt bland alla tjänster och leverantörer.

Framtiden är här
Den tekniska utvecklingen går fort. Fler och fler saker i våra hem blir uppkopplade för att kunna
kommunicera både med dig och med varandra. För att detta ska fungera krävs en anslutning
med tillräckligt hög kapacitet, såsom en fiberanslutning.

Finns anslutning till stadsnätet och Fibra
redan förberett i ditt område kan du enkelt
efteransluta din villa. Finns Fibra inte förberett i området krävs att ett större antal
fastigheter ansluts samtidigt.

I anslutningen ingår

Service och support
•

Tillgång till Fibras kundtjänst

•

Drift, uppgradering och utveckling
av nätet fram till överlämningspunkt

Tillval

•

Optisk fiber med obegränsad
kapacitet.

•

•

Grävning och återställning i gatan
fram till tomtgräns.

Extra användarnod för exempelvis
anslutning av uthyrningsdel.

•

Grävning på kundens tomtmark.

•

Skyddsslang från tomtgränsen fram
till huset.

•

Möjlighet till delbetalning.

•

Blåsning av fiber från tomtgräns
fram till användarnod.

•

Håltagning i fasad.

•

Svetsning av fiber och installation
av användarnod med två års garanti
i huset.

”Med en anslutning
till Fibra är ditt hus
förberett för den
digitala utvecklingen
och gör det också
mer attraktivt på
marknaden.”

Har du frågor?
Kontakta vårt Kundcenter
TELEFON
0771–375 375
MEJL		
info@fibra.se
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