
Bredbandstjänster 
via fiber
I ett öppet nät i världsklass
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Är ditt företag lokaliserat i en fastighet där det finns en anslutning 
till Fibra? Grattis, då har ditt företag tillgång till ett bredbandsnät i 
världsklass. I Fibras nät erbjuder ett stort antal leverantörer dig som 
företagskund ett brett utbud av bredbandstjänster såsom internet, 
företags TV, telefoni, drift och säkerhet. 

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.

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. Allt går via fiber och håller därför 
högsta klass rent tekniskt. Vi håller en tillgänglighet på över 99,9% och vår driftavdelning 
bevakar nätet dygnet runt, årets alla dagar.

Som företagskund har du extra höga servicenivåer och högre prioritet än privatkunder vid 
exempelvis en driftstörning.

”De flesta företag är idag 
beroende av en välfungerande 
infrastruktur och stadsnätet 
är ett självklart val för många. 
I stadsnätet har ditt företag 
utrymme att växa och du kan 
enkelt justera kapaciteten 
utifrån ditt företags behov.”



Vi levererar företagstjänster i Fibras nät

Internet med superkvalitet
Internet är grunden för tjänsterna i nätet och du väljer 
själv mellan en mängd leverantörer och hastigheter. 
Tjänsteleverantörerna i Fibras nät levererar hastigheter  
upp till 1000 Mbit/s. få in på tjanster.fibra.se för att läsa mer 
om utbudet och se aktuella priser.

Företags-TV
Med företags-TV kan du visa TV i offentliga och institutionella 
miljöer. En tjänst som gör det möjligt att visa tv för dina gäster, 
kunder eller medarbetare. 

Telefoni via stadsnätet
Som företag kan du på ett kostnadseffektivt sätt köra dina 
telefonilösning via stadsnätet. Det finns också möjlighet att 
köpa till exempelvis växeltjänster och SIP-konto från våra 
tjänsteleverantörer. Kontakta tjänsteleverantör för pris.



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

Så här beställer du dina företagstjänster

Via vår hemsida
På fibra.se/foretag kan du se alla leverantörer, tjänster och  
paket för att beställa direkt.

Via tjänsteleverantör
Du kan även kontakta tjänsteleverantörerna direkt via telefon  
eller deras webbplats för beställning av tjänst. 

Användarnod eller stadsnätsuttag
Finns Fibra i den fastighet ditt företag är lokaliserat, men du saknar stadnätsuttag eller 
användarnod i just din lokal? Kontakta din fastighetsägare för att undersöka möjligheterna till 
att få ett fastighetsnät och ett eget uttag till stadsnätet indraget till din lokal. Vi på Fibra hjälper 
gärna till med rådgivning.

Felanmälan
Har du problem med en tjänst? Kontakta din tjänsteleverantör.  
Alla kontaktuppgifter finns på fibra.se/support.
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