NU BYGGER VI ÖPPEN FIBER FRÅN TELIA I SÄLEN!
Nu är arbetet med att börja installera fiber i full gång i Sälen. Intresset i området är stort och många
grannar har redan beställt Öppen Fiber. Passa på att beställa till kampanjpris även Du.
En nyckelfärdig lösning
Öppen Fiber från Telia erbjuder alltid komplett installation där din fiber blir nyckelfärdig. När vi är
färdiga med anslutningen till ditt hus återstår det endast för din del att beställa tjänster så som tv,
bredband och mycket mer. Vi tar inte heller ut någon nätavgift och strävar efter en kundnöjdhet i
världsklass.
Valfrihet med Öppen Fiber
Med Öppen Fiber från Telia väljer du själv vem som ska leverera tv, bredband eller telefoni bland
våra 12 tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i vårt nät. Exempelvis kan du välja TV från Telia,
Viasat, Boxer med fler. Bredband går att välja ifrån flertalet av våra tjänsteleverantörer. Du kan läsa
mer om dessa på oppenfiber.se/tjanster.
Flexibilitet med Öppen Fiber
Allt fler fritidsområden som får fiberanslutning efterfrågar en smidigare abonnemangslösning då
man inte använder sig av fibertjänsterna året om. Därför presenterar vi med glädje ett nytt tillskott
av tjänsteleverantör som är specialiserade på korttidsabonnemang. Där kan du själv välja
abonnemang som löper 3 dagar, 1 vecka eller 2 veckor.

Ett framtidssäkrat nät
Vi har varit med från början och är den största leverantören av fibernät i Sverige. Vi har underhållit
och driftat Sveriges nät i över 100 år, vilket gör att vår kunskap, är din trygghet. Skanova som har
hand om utbyggnaden av fibernätet har höga krav på kvalitet och byggsättet som helhet. Skanovas
byggsätt anses av många idag som branschstandard.
Sista chansen att beställa
Vill du vara med? Du har fortfarande chans att ansluta ditt hus till kampanjpriset 21 900 kr eller
delbetala från 393 kr/mån* (ordinariepris 34 900 kr). Beställa gör du enklast på
oppenfiber.se/testa-adress eller av någon av våra säljare. Med Öppen Fiber från Telia får du en
långsiktig leverantör vars ambition är att ha det bästa nätet och den bästa servicen.
Sista beställningsdag: 7 oktober 2017
Med vänlig hälsning,
Telia
Tel 020-40 24 00 (+46 771 68 86 00)
vardagar mellan 08.00 – 16.30
oppenfiber@teliacompany.com

