Vår fiber ger ett bättre läge

Vårt engagemang
gör skillnad

Svenska stadsnät - Fibernät

Framtidssäker bredbandsanslutning

Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert
och öppet nät. Vi växer kontinuerligt och allt fler ges möjlighet att ansluta sig.

Friheten i ett framtidssäkert fibernät med fri konkurrens bland tjänsteleverantörerna ger dig förutsättningarna att
ta del av dagens och morgondagens digitala tjänster.

Öppenhet
Vi erbjuder ett öppet nät med
full konkurrens på lika villkor.
Därför kan vi erbjuda ett stort
utbud med bra priser.

du väljer

närhet och långsiktighet

fartkänsla i båda riktningar

Framtidssäkert

Fördelen med Svenska
Stadsnäts fibernät är
möjligheten att välja vilken
leverantör du vill och samtidigt
fritt kombinera tjänster och
bandbredd.

Vi arbetar nära lokala partners
och skapar bra samarbeten.

Fibernät överför information
via ljus istället för via elektriska
signaler och ger en stabil
hastighet i båda riktningarna.

Det krävs ständigt snabbare
uppkopplingar. Fibernät
har i princip obegränsad
kapacitet både för dagens och
framtidens behov.

Välj den lösning som passar
dig bäst.
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Vi har stadsnätskompentens
på alla nivåer. En koncern som
enbart jobbar med telekom.
Vi har finansiell styrka.

Hastigheten är, till skillnad från
mobilnät, alltid samma oavsett
hur många som surfar, pratar i
telefon eller tittar på TV.

Svenska Stadsnäts fibernät
erbjuder en framtidssäker och
trygg teknik.

Obegränsade möjligheter
Svenska Stadsnäts Fibernät
ger dig tillgång till ett stort
utbud av tjänster från olika
leverantörer.
Via Svenska Stadsnäts Fibernät
får du tillgång till tjänster som
tv, streamad film, ultrasnabbt
bredband och billig telefoni.
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Öppenhet och flexibilitet
Du Väljer själv tjänster och leverantörer
Konkurrensen är fri och priserna pressade.

Internet
• Välj hastigheter från 10 Mbit/s
upp till 1000 Mbit/s i båda
riktningarna
• Arbeta hemifrån och
kommunicera med samma
hastighet som om du vore
på arbetsplatsen
• Studera enkelt på distans m.m
• Välj mellan ett antal
internetleverantörer som
konkurrerar med olika
tjänster och priser

Möjligheter MED Svenska stadsnät
Framtidssäkert fibernät
Redan idag används fibernät till många olika typer av kapacitetskrävande
tjänster som t.ex. streaming, tv och online-spel. Andra tjänster är t.ex. larm,
backup-funktioner och lagring.
Det utvecklas idag många tjänster som kräver fibernätets kapacitet. Inom
företag och näringsliv men också inom kommunalservice, sjukvård och
utbildning finns redan idag tjänster som ökar kraven på framtidssäkranät.

Närhet och flexibilitet
• I samarbete med oss kan
kommunen påverka utbyggnad
och utveckling
• Nätinfrastrukturen byggs utifrån
marknadens behov
• Skapar arbetstillfällen genom
lokala samarbeten

Fibernät ger tillgång till dagens tjänster, framtida tjänster som vi vet är på
väg, men också tjänster som vi inte ens kan tänka oss idag.

Telefoni
• Ring som vanligt men till
ett lågt pris
• Säg upp din traditionella
telefoni-tjänst och slipp
den dyra fasta avgiften
• Välj mellan ett antal
konkurrerande
telefonileverantörer

Det finns olika lösningar
på din telefoni.

• Använd dina vanliga
telefoner

Framtiden ställer krav på fart
Den stora trenden just nu är att filmer och TV streamas via internet.
Tjänster som ställer stora krav på snabbhet och stabilitet i nätet.

TV

•Se på kanaler från flera
olika leverantörer

•Välj mellan flera

programpaket, från
baspaket till filmpaket

•Utnyttja - HD-kvalitet,

3D, Streamingtjänster

FILM
• Hyr enkelt film direkt med
fjärrkontrollen med Video
on Demand
• Utnyttja - HD-kvalitet, 3D,
Streamingtjänster
Snabbt och stadigt
internet är grunden för
de flesta tjänsterna.

”Svenska Stadsnät AB skall som långsiktig aktör äga,
driva och utveckla öppna stadsnät”
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sex enkla steg
Så här enkelt ansluts fibern till din bostad

Välkommen till bättre läge
Beställ tjänster och surfa

Fiberanslutning
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Intresseanmälan
Gör en intresseanmälan
på vår hemsida,
svenskastadsnat.se, om
du vill ha fiber. Detta kan
du göra oavsett om det
pågår en kampanj i
området eller inte.
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Beställ
anslutning

Du beställer genom
att skicka in avtalet
eller lämna det till
våra säljare.

Installation/hembesök
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Gör en intresseanmälan
Vill du ansluta din fastighet,
anmäl ditt intresse på
www.svenskastadsnat.se
eller ring oss.
Om Svenska Stadsnät Fibernät
redan finns i ditt område är
det enklare att lägga till nya
anslutningar.
Bor du i ett område där Svenska
Stadsnät Fibernät inte finns än
är det bra om du kan samla fler
intressenter i ditt område. Vi har
höga ambitioner att bygga ut
nätet och prioriterar de områden
där intresset är stort.
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Vår säljare kontaktar dig
I våra kampanjområden blir du
kontaktad av våra säljare.
Vi informerar om priser och
svarar på alla dina frågor.
Vill du därefter ansluta dig
lämnar du in en beställning.

Bekräftelse

Vi levererar fiberanslutning
Vi levererar en komplett
fiberanslutning. När
installationen är klar har
du en fiberkonverter med
bredbandsuttag monterad och
klart att använda. Fiberkonverten
är din kopplingscentral för alla
digitala tjänster (TV, bredband,
telefoni etc), både nu och under
decennier framöver.
På vår hemsida,
svenskastadsnat.se kan du läsa
mer om hur anslutningen går till.
Välj kommun och kundkategori
Villa/Privat.

Wi-fi Hemma –
Ger bättre läge
Behovet av trådlösa nätverk ökar
konstant och numera har både
familjen och familjens vänner
smarta telefoner, läsplattor och
bärbara datorer som behöver
trådlös internetuppkoppling.
Med en fiberanslutning från
svenska Stadsnät fixar du ditt eget
Wi-Fi. Ett utmärkt komplement till
din fasta anslutning i din bostad.
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Läs mer och Gör din
intresseanmälan nu
www.svenskastadsnat.se

Svenska Stadsnät • info@svenskastadsnat.se • www.svenskastadsnat.se • Kundservice 020 - 10 00 95
Svenska Stadsnät AB, en del av Telia Company

