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Fiber till Stornärfjället!
Informationsmöte påskdagen 16/4 på Hundfjällscenter
Nu byggs ett öppet fibernät utan nätavgifter till Stornärfjället på uppdrag av Com Hem! Här
erbjuds du en fiberanslutning med marknadens bredaste utbud av tjänsteleverantörer till
konkurrenskraftiga priser. Du hittar bland annat leverantörer som AllTele, Bahnhof, Boxer, Com
Hem, Phonera, Viasat m.fl. Flera av dem erbjuder korttidsabonnemang för att passa alla typer
av boenden.
Den beställning du gör på vår hemsida är det underlag vi måste ha för att starta byggnation
och därmed se till att ett öppet fibernät äntligen blir verklighet även för dig.

Vi håller informationsmöten på Hundfjällscenter!
Vi kommer hålla informationsmöten på Hundfjällscenter, 2a våningen ingång huvudentrén,
under påskdagen 16/4. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att komma håller vi
möten vid tre olika klockslag - kl 11:00, kl 12:00 samt kl 13:00. Välj själv vilken tidpunkt du vill
komma till!
På mötena berättar vi mer om våra planer för området och vad vi tillsammans kan göra för att
bygga fibernätet så snart som möjligt. Ambitionen är att nätet ska börja byggas under
sommaren och vara färdigt under 2017. En anslutning kostar 21 900 kr och självklart betalar du
först när allt är installerat och klart! Mer specifik information finns på vår hemsida
www.fibertjanst.se under ”Vanliga frågor”.

Marknadens bredaste utbud
Vi tror som sagt på öppenhet och valfrihet och erbjuder därför ett riktigt öppet fibernät där du
själv väljer vilka tjänster du vill ha. Nu byggs det ett öppet fibernät i absolut toppklass där de
stora besparingarna kommer finnas i valen av tjänster och det är här vi ser en av de främsta

fördelarna för dig som kund. Det öppna nätet stärker konkurrensen och det är precis det som
gör att kunden är vinnaren – inte bara idag utan även om 10 år.

Öppet nät med stark och erfaren nätägare av öppna nät
Com Hem är nätägare, vilket borgar för såväl långsiktighet som absolut högsta kvalité - idag
och i framtiden! Tjänsterna i fibernätet tillhandahålls av iTUX Communication AB. På kommande
infomöten berättar vi mer om vikten av en stark nätägare och vad Com Hem och iTUX kommer
erbjuda dig som kund både nu och i framtiden. En av de absolut främsta fördelarna med ett
öppet nät är att konkurrensen ökar vilket öppnar upp för prisvärda erbjudanden för dig som
kund. Ett av dem ser du nedan från Com Hem som är först ut med ett riktigt prisvärt erbjudande
för dig som beställer en anslutning. Mer information om erbjudanden kommer framöver.

Beställ på www.fibertjanst.se
Du kan enkelt lägga din beställning via webben på www.fibertjanst.se genom att
ange dina adressuppgifter under rubriken "Fiber till din adress". Därefter fyller du i
uppgifter om fastigheten och dina personuppgifter. Du kan givetvis även ringa
oss på 031-7979200 så hjälper vi dig med att lägga en beställning.

Nu tar vi rejäla krafttag för att säkerställa att Ert område snart får
tillgång till en framtidssäkrad infrastruktur för framtidens bredband!

Ange en korrekt och
aktiv e-postadress när
du lägger en
beställning så att vi
med säkerhet kan nå
dig!

Vi hoppas få träffa dig och dina grannar på söndag!
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