
Oppen Fiber@
Ditt hus blir battre
med fi ber.
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Lev utan
begransning ar.

Du ska kunna ha full fart i internetanslutningen oavsett
hur mycket grannarna surfar. Du ska kunna t i t ta pA
helt storningsfr ia tv-program el ler f i lmer via internet pA
nedervAningen, dven nar det ndtverksspelas for ful l t  i
tonArsrummet pA overvAningen. Och sjdlvklart ska inter-
netanslutningen vara lika snabb, oavsett vader och vind.

L ivet  f  ungerar  ndr  det  in te f inns nAgra begrdnsningar
i  d in anslutn ing.  Dessutom dr d i t t  hus forberet t  f6r
framtiden. F6r i  framtiden kommer al l t  f ler apparater
och digitala enheter att vara uppkopplade och kommu-
nicera med varandra.

Kort sagt: med f iberanslutning bl ir  dit t  hus bAde mer
bekvdmt och roligare att bo i. Att huset blir attraktivare
pA bostadsmarknaden dr forstAs ocksA en viktig podng.
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SA mycket bdttre blir ditt hem med fiber.
Mer och mer smarta tji inster och funktioner kopplas upp mot
internet i hemmet. Med fiberanslutning dr ditt hus forberett for den
fortsatta utvecklingen. Bredband via fiber dr den snabbaste upp-
kopplingen som finns idag. Med den kan alla ifamiljen surfa, spela
spel och streama film samtidigt utan att stabiliteten pAverkas.

Vad kostar fiberanslutningen,
och vad ingAr?
Anslutningsavgiften f6r Oppen Fiber beror pa f6rha[andena i ditt
omr6de. M kan ertiuda dig ettf0rmenFgare pris niirvi ansluter flera
hus pA samma gang iornridet. Grundf6rutsittrringen 6r att minst
3O o/o av dina grannar be$arcr Oppen Flber. Om du vill, kan du vdlja
att betala beloppet rned kontokredit pe 60 mlnader.

Vi projektleder och tar hand qn heh iffiinen. Du beh6ver inte
gora sA mycket mer 6n att luta dig flbaka Ulb vi 6r klara.

Kop och koppla pa vilka tidnster du vill.
Med fiberanslutning blir ditt hus en delav den framtida standarden i
Sverige. Och som en del av det st6rsta fiberndtet, kzr du sedan koppla
pA vilka tjdnster du vill. Viilj fritt bland de leverantorer som finns i
vArt ntit. Du binder alltsA inte upp dig til l nAgon speciell leverantor
eller operatdr genom att installera Oppen Fibertillditt hus. Vilket utbud
av tjdnster du vill ha via tv, bredband och telefoni bestdmmer du sjdlv
- din fiberanslutning kommer aldrig att sdtta grdnser for vad som dr
mojligt att ansluta.

) PA oppenfiber.se kan du ldsa mer om vilka
leverantorer du kan kopa tjdnster frAn.



) lnga begrdnsningar i  kapacitet

) Den snabbaste uppkopplingen som gAr att fA

) All kapacitet som behovs for framtidens
" inte l l igenta hem"

) Gor ditt hus mer attraktivt

) Valfrihet - flera leverantorer att kopa tjdnster frAn

) Tv, telefoni och bredband via stabil uppkoppling



Lds mer: oppenfiber.se
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