Inbjudan till informationsmöte om
fiberutbyggnad i Särslöv/Södervidinge – Start
Redan under 2017
Möte i Norrvidinge Kyrkostuga den 22 samt 23 maj kl 19:00 !!
-Avtal skall vara oss tillhanda senast 30/6 2017
Landnet AB och Skåne öppna Stadsnät vill härmed erbjuda er en
Optisk fiber är
framtidens media och
erbjuder den bästa
lösningen för
bredbandstjänster
såsom Internet, TV
och Telefoni.
Med Skåne Öppna Stadsnät
får ni ett öppet stadsnät. Ni
kan då själv välja leverantör.
Vi ger alltid fullservice vid
installation.

Kontakta oss:
inf0@skaneoppna.se
046-733580

möjlighet att få en fiberinstallation till er fastighet. Med oss bli ni

anslutna genom ett lokalt företag med låga månadskostnader. Sedan
2011 har vi byggt upp ett fibernät runt Kävlinge, Lund och Lomma. Nu
har vi också möjlighet att erbjuda detta i ert område.
På www.skaneoppna.se finner ni information om oss och där har ni
möjlighet att kontakta oss. Installationen i ert område. Genom låg
administration och ROT/RUT- bidrag kan ert installationspris bli så
lågt som 16 300 kr. Landnet gör hela installationen - Ni gör inget!
Efter installation övergår er installation i vårt nätbolag Öppet Stadsnät
där du har möjlighet att välja tjänster från ett antal tjänsteleverantörer.
Detta innebär att det är du som bestämmer vem du vill ha som
leverantör och att du enkelt kan skifta efter era behov. Din surfmängd
är obegränsad

Installationen av er fiberkabel sker i tre steg.
• Nedläggning av områdesfiber /stamfiber
• Inborrning/ingrävning till er fastighet

• Svetsning av fiber i ert hem

Vårt erbjudande av installation
För 20 000 kr inklusive moms får ni en fiberanslutning inkopplad i din fastighet. Vi erbjuder
möjlighet att utnyttja ROT/RUT-avdrag som ytterligare sänker priset. Beroende på hur din
fastighet ser ut så innebär ROT/RUT-avdraget en besparing upp till ca 3700 kr. Din slutkostnad
för installationen kan bli så låg som ca 16 300 kr!
Installation sker av Landnet AB. Ur ert fibermodem, som ingår i abonnemanget, kommer era
tjänster. Placeringen av detta modem sker efter ert önskemål eller i samråd med installatörer.
Utgångspunkten är att modemet skall sitta på insidan av någon av era ytterväggar. Vi
rekommenderar nära er TV.
För er som inte vill betala installationen via faktura finns möjligheten att via vår partner Wasa
Kredit lägga upp en finansiering över 12-60 månader.

Vårt erbjudande av tjänster
Skåne Öppna stadsnät, som kommer att vara er nätoperatör, erbjuder tjänster via flera
tjänsteleverantörer. På www.skaneoppna.se hittar ni information om dem och vad de erbjuder.
I vårt nät finns möjlighet till:
• Internetleverans i olika hastigheter. Idag kan ni redan få hastigheter upp till 1000Mbit/s
• IP-TV- Ett mycket stort utbud av kanaler.
• Telefoni- IP telefon där ni kan behålla ert gamla nummer
Kostnader för era tjänster startar endast när ni har beställt sådant. I dagsläget tar Skåne
Öppna Stadsnät ut en serviceavgift om 130kr/mån när era tjänster är igång. Utan tjänster utgår
ingen kostnad.
Exempel: Månadsavgift Internet 100/100 Mbit+ telefonabonnemang= 219 kr. Skåne Öppna
Stadsnät tar 130 kr samt tjänsteleverantör tar 89 kr. -inga ytterligare avgifter tillkommer
Kostnaden för TV varierar stort beroende på ert behov. Kontakta respektive tjänsteleverantör
för att se vad ert tv val kommer att kosta.

Beställning
Beställning gör du på www.skaneoppna.se där, Det går också bra att ringa vår kundservice. Inget avtal
är bindande tills att vi meddelar när att installation kommer ske.
Du är givetvis välkommen att kontakta oss för ytterligare
information. Antingen via e-post info@skaneoppna.se eller på telefon 046-733580.
Välkommen!
Med vänlig hälsning,
Henrik Öhrberg,säljare
tel 046-733580

