Sandviken 2014-05-05

Till boende i Hedåsen

Nu kan du ansluta din villa till framtidens bredband!
Sandnet har under de senaste åren byggt ut Fiber Till Hemmet, FTH, dvs fiberoptisk anslutning av villor/privatägda
fastigheter. Nu kommer Sandnet och FTH till ert område och får därmed möjlighet att ansluta din fastighet till ett av
Sveriges bästa bredbandsnät. Nätet är byggt med fiberoptik som är den i särklass bästa tekniken och mer än 1 000 000
hushåll i Sverige är idag uppkopplade via fiber.

Många fördelar med fiber:
Teknik i all ära men det viktiga för dig som villaägare är vilken nytta fibernätet skapar för dig och din familj:
r Via fiberkabeln får ni tillgång till supersnabbt bredband (från 10 – 1000 Mbit/s) billig telefoni och en mängd olika
TV-paket.
r Fibernätet är en investering i villan som ersätter alla nuvarande lösningar som parabol, telejack, modem mm.
r En lösning för framtiden. Tekniken håller i många decennier framåt och prestandan kan skalas upp i takt med att
behoven förändras.
r Allt till priser som tål att jämföras.
FTH ger dig helt enkelt en långsiktig totallösning för hushållet alla digitala behov!

Välkommen till informationsmöte:
Tisdagen den 13 maj kl. 18.00 resp. 19.30 är du välkommen till Trebo Brygga, Årsundavägen 101. Då berättar vi mer om
alla fördelar med fiber och vad utbyggnaden innebär. Du får också möjlighet att ställa alla dina frågor. Kaffe serveras.

En lönsam investering:
En anslutning till Sandnet är en investering som vanligtvis lönar sig på bara några års sikt. Förklaringen är att tjänsterna
via Fiber Till Hemmet vanligtvis är betydligt billigare än motsvarande tjänster via äldre teknik. Dessutom ökar huset i
värde.
Startavgift:
Räntefri delbetalning:

4 995 kr
210 kr/mån i 48 mån

Just nu!
Beställ senast 13 juni så ingår 100 Mbit/s bredband i 6 månader och TV baspaket med 20 kanaler i 3 månader,
värde 2 865 kr.
Välkommen som kund!

Med vänlig hälsning
Thomas Norberg
Säljansvarig Sandnet

PS. Under maj-juni kommer våra rådgivare att göra hembesök i området. De kan hjälpa er att göra rätt kalkyl för ert
hushåll och svara på alla frågor. DS.

