Grattis, du bor i ett hus med fiber!
Du bor i en fastighet som är utrustad med öppet fibernät. Det
vill säga ett nät där du är fri att välja de tjänsteleverantörer
och tjänster inom internet, TV och telefoni som passar dig och
dina behov bäst.
Genom fibernätet kan du få en kapacitet i ditt bredband som
slår all annan befintlig teknik. Eller bara en sådan enkel sak
som att faktiskt få den hastighet du valt.* Att optisk fiber är
den enda teknik som är riktigt energisnål, strålningsfri och
framtidsäkrad gör den inte mindre åtråvärd.
* Flera andra tekniker kan variera i hastighet vid olika tillfällen.

Foldern innehåller information om hur
du beställer dina tjänster.

Så här kommer du igång med dina tjänster i fibernätet
Besök www.citynatet.se och klicka på beställ tjänst för att nå vår
tjänsteportal. I portalen kan du som kund beställa de tjänster och
hastigheter som passar dig bäst. Här råder full konkurrens mellan
marknadens ledande tjänsteleverantörer vilket gör att utbudet
– både kvalitet och pris – slår det mesta.
Vet du redan vilken tjänsteleverantör du vill ha kan du kontakta dom
direkt och få hjälp att komma igång. Aktuellt utbud av tjänster och
leverantörer hittar du alltid via vår tjänsteportal. Där hittar du även
kontaktuppgifter till respektive tjänsteleverantör.

Telefon: 0770–27 27 00
www.allente.se

Telefon: 0770-811 000
www.bredband2.com

Telefon: 010-510 00 00
www.bahnhof.se

Telefon: 0771-21 10 00
www.boxer.se

Telefon: 08-5000 5777
www.serverado.se

Telefon: 0774-444 744
www.sappa.se

Telefon: 010-220 12 20
www.junet.se

Telefon: 90 200
www.telia.se

Telefon: 0771-404400
www.netatonce.se

Telefon: 020-222 222
www.telenor.se

Telefon: 90 222
www.tele2.se

Telefon: 08-525 07 300
www.ownit.se

Telefon: 0470-325325
www.voicetech.nu

Telefon: 010-252 00 00
www.th1ng.se

Telefon: 0772-212121
www.comviq.se

www.halebop.se
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