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Till Fastighetsägaren
«Kundnamn»
«Postnummer» «Postort»

Hej, blivande fiberkund!

Med fiber från Teleservice kan du räkna med ett snabbt och stabilt bredband när du vill surfa
obehindrat, streama serier eller spela onlinespel. Förutom en stabil internetuppkoppling kan du
självklart även beställa TV och telefoni från oss via fiber, det är både smidigt och prisvärt.
Fiberanslutning är även ett bra sätt att framtidssäkra samt höja värdet på din fastighet.

Fiber på väg till Björnstorp
Vi har tagit byggbeslut för ditt område Björnstorp och vill nu ha med så många som möjligt på tåget.
Därför riktar vi oss speciellt till dig som vill ha möjlighet att koppla upp dig via fiber i framtidens nät. Vi är
just nu i Dörröd där arbetet redan är i full gång och därefter påbörjar vi i övriga området.

Fördelar med fiber från Teleservice
Att välja fiber från oss innebär att du väljer ett av de snabbaste bredbandsnäten i Skåne. Vi arbetar med
moderna maskiner, så ingreppen i marken blir så små som möjligt och vi gör vårt yttersta för att återställa
efteråt. Vi äger hela processen och tar ansvar för både utbyggnad och drift. Våra tekniker ger snabba svar
och snabb felavhjälpning vid behov.

Beställer du senast 14 februari så är priset 21.900 kr per anslutning inkl. moms och efter ROT-/RUTavdrag. Ordinarie pris är 38.750 kr per anslutning inkl. moms. Du betalar inte förrän installationen är
genomförd. Det finns möjlighet att välja delbetalning på upp till 60 månader.

Vi kommer att kontakta dig!
Inom kort kommer vi att ringa dig för att se hur ditt intresse för fiber är. Passa på att ställa dina frågor till
oss då.
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Vad kostar det?

Prisexempel tjänster till privatperson
Vi har inga krav på att du måste binda upp dig på abonnemang på tjänster när du beställer en
fiberanslutning utan väljer själv när du vill börja använda dem.
Internet 100/10 – 250 kr/mån
Välj själv den hastighet som passar dig. Från 1 Mbit/s till 1000 Mbit/s. Är du osäker på vilken hastighet
som passar dig så bara hör av dig så hjälper vi dig att välja rätt hastighet.
TV-baspaket – 130 kr/mån
TV-baspaket med många kanaler till alla i hushållet. Du kan också välja till många tillvalskanaler.
Telefoni – 49 kr/mån
Ring billigt till hela världen.
Läs mer om våra tjänster och priser på www.teleservice.net.

Fördelar med fiber
Med fiber säkrar du kommunikationen med omvärlden och du har samma kapacitet på ditt bredband
oavsett var du bor. Det gör att du kan njuta av livet på landet, men ha samma möjligheter som i en stad.
•

Inga begränsningar för dataöverföring - Man kan surfa, streama och spela hur mycket som helst.

•

Fastighetens värde - Fiberanslutning blir allt viktigare för husköpare.

•

Smarta hem - Med fiber hänger du med den snabba tekniska utvecklingen.

•

Välfärden i framtiden - Det finns allt fler möjligheter till nya trygghetslarm som kräver fiber.

•

Driftsäkerheten - Fibern påverkas inte av åskväder. Sällan avbrott.

Vi vill även påminna dig att som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt för denna typ av avtal
(distansköplagen).
Erbjudandet gäller privatpersoner. Är du företagare och är intresserad av fiber till företaget,
vänligen kontakta oss på nedan nummer.

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss gärna:
E-post: fiber@teleservice.net
Telefon: 0416-58 50 59

Vänliga fiberhälsningar,
Teleservice Bredband Skåne AB
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