VISBY Stadsnät
FIBERANSLUTNING AV BRF OCH
HYRESFASTIGHETER I VISBY INNERSTAD.
VISBY Stadsnät erbjuder bostadsrättsföreningar och kommersiella
fastigheter en attraktiv fiberanslutning på mycket förmånliga villkor.
REDO FÖR
FRAMTIDEN!

ETT ERBJUDANDE
FRÅN TELIA

INGA ”GÖMDA”
KOSTNADER

TOTAL
VALFRIHET!

4 fiber/lght, upp
till 1000 Mbit/s/
fiber och lght

100 Mbit bredband, 28 TV-kanaler & Telefon

Inga fasta avgifter
och inga krav på
abonnemang

Helt öppet nät
med alla stora
leverantörer mfl.

VISBY Stadsnät kommer att byggas under 2016.

Varför Fiber till min Fastighet?
Hög kapacitet för framtida tjänster
Internet via ADSL i innerstaden har endast ca 2-5% av den hastighet och
kapacitet en normal fiberanslutning klarar, och detta är redan idag helt
otillräckligt för många tillämpningar.
Visby Stadsnät byggs för hela 1 000 Mbit/s och kan i framtiden
uppgraderas till minst 10 000 Mbit/s.
Enkelt och lättskött
Visby Stadsnät drar fiber hela vägen in i varje lägenhet och lokal för högsta
möjliga kapacitet och driftsäkerhet. Därmed behövs inget teknikutrymme i
fastigheten och inte heller något privat fastighetsnät att underhålla.
All teknisk utrustning placeras centralt och driften sköts av företag
tillhörande TeliaSonera-gruppen.
Enkel framtida utbyggnad
Med inte mindre än fyra fibrer till varje lägenhet säkras tillräcklig kapacitet
för framtida tjänster. Lokaler som är avsedda för företag får alltid minst 12
fibrer.

VISBY Stadsnät
Uppgradering av befintlig fiberanslutning eller kabel-TV
Visby Stadsnät erbjuder även uppgradering av ert befintliga nät för fiber
eller kabel-TV på mycket förmånliga villkor. Har ni endast 100 Mbit/s idag
kan vi i många fall uppgradera er fastighet gratis till Gigabit-kapacitet och
ombesörja inkopplingen till Stadsnätet.

Tjänster
Visby Stadsnät är ett helt öppet nät med ett mycket stort utbud av attraktiva
erbjudande av snabbt bredband, TV och telefoni. Notera att även populära
Telia finns i Stadsnätet.
Tjänster kan beställas för en så kort tid som en månad, Visby Stadsnät har inga
krav på abonnemang, och inga nätavgifter.
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Stadsnätets hemsida visbystadsnat.se innehåller fyllig information
om fiberanslutning.
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Visby Stadsnät erbjuder även ett förmånligt rabatterat paket från Telia med
100 Mbit Bredband, 28 TV-kanaler och Telefoni för de boende som önskar en
sådan lösning.

Kontakta Benkt Linnander på 073-081 41 44 eller skriv till benkt@
visbystadsnat.se för en personlig konsultation och besök på plats.
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