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Nu kommer öppen
villafiber till
Skärsjövålen.
Vi planerar att installera fiber med öppet nät i Skärsjövålen, Sonfjällbyn
och Synderkölen. Vi skickar denna information till dig då du står som
ägare av en fastighet i det området.

Beställ på bredbandsbolaget.se/villafiber
Här kan du, utan beställningskrav, ange adressen till din fastighet och se
ditt erbjudande. På hemsidan kan du också se våra kampanjer samt läsa
om leveransdatum och installationsprocess.

Installation av öppen villafiber i ditt område kommer att kosta
19 900 kr/hushåll när du även tecknar tjänster med oss. Vänd på sidan
för att läsa mer om våra erbjudanden. Beställer du endast installation av
fiber kostar det 21 900 kr.

Möjlighet till ROT-avdrag på 2010 kr finns för arbete utfört på tomten och
i fastigheten.

Läs mer och teckna avtal på bredbandsbolaget.se/villafiber,
maila till villafiber@bredband.com eller ring 08-525 029 77.
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Maximera din upplevelse av öppen villafiber genom att teckna våra 
tjänster till specialpris. Med vårt bredband kan hela familjen surfa kravlöst, 
ända upp till 1000 Mbit/s och FiberTV erbjuder något för alla. Kanaler fyllda 
med spänning, humor, live-sport, fakta och självklart barnens favoriter. Kom-
plett med smarta tv-tjänster och kristallklar bild som gör upplevelsen ännu 
bättre. Tv med extra allt helt enkelt.

 

12 mån bindningstid. 1 mån uppsägningstid.  
Ord. pris efter 12 mån för 500/100 Mbit/s är 499 kr/mån.

Vid lågt intresse förbehåller vi oss rätten att avsluta projektet. Är efterfrågan för låg meddelar vi dig senast 90 dagar efter att avtalet tecknats.

12 mån bindningstid. 1 mån uppsägningstid. Ord. pris efter 12 mån  
för 500/100 Mbit/s, T-2 Flex och ett extra abonnemang är 857 kr/mån. 

 

Uppgradera
din vardag.

WiFi N°1 –  
Ingår i ditt nya abonnemang.
WiFi i toppklass. Vår nya router får högst betyg 
hos den oberoende testsajten Bäst-i-Test.se.  
Technicolor 799 Xtream är överlägsen med upp  
till 38 % snabbare WiFi än övriga testade modeller. 
Den ger dig WiFi No 1. Technicolor TG799vac Xtream

Bäst  
i test!
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Spara 6 800 kr!
Beställ Bredband 500 för
bara 199 kr/mån i 12 mån.

Spara 8 696 kr!
Beställ tv-paketet T-2 Flex med två HD-boxar
och Bredband 500 för 399 kr/mån i 12 mån.


