I Öresundskrafts stadsnät
väljer du fritt!
Vi har ett öppet fibernät och det är vi stolta över. Hos oss kan olika tjänsteleverantörer
leverera tjänster till alla anslutna hushåll på lika villkor. Det betyder att du som
kund har större valmöjlighet att fritt byta mellan olika leverantörer.
Konkurrensen sänker priserna och därmed din månadskostnad för tv,
internet och telefoni.

Här kommer tre anledningar till:

1

Säker Internetanslutning för alla

Oavsett om du bara mailar, spelar online-spel, använder streamingtjänster eller
delar stora mängder data med din arbetsplats, så finns det en internetleverantör och
en hastighet för just dig. Fiberoptiska nät är inte bara snabba, de är mindre känsliga
för störningar och erbjuder en hög driftsäkerhet och tillförlitlighet.
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Större utbud av TV-kanaler.

Tv via Stadsnätet ger dig tillgång till digital-tv, hdtv och on demandtjänster från flera olika tjänsteleverantörer. Välj mellan nyheter, sport,
nöjen, fakta, filmkanaler och spännande action direkt hem via fiber.
Du slipper antenn och parabol på taket. Och du får en stabil och väder
oberoende tv-signal som distribueras genom optisk fiber.

Ring billigare!

Telefoni via fiber är bara ett sätt att distribuera samtal. Du kan säga
upp ditt vanliga telefonabonnemang, behålla ditt gamla nummer och
ringa precis som du brukar. Fast till mycket låga samtalskostnader.
Allt du behöver är en anslutning till Stadsnätet och en telefonibox från
en leverantör.
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Välj leverantör!

Här finner du de leverantörer som erbjuder tjänster som Internet, tv och telefoni till privatkunder i
Öresundskraft Stadsnät. För information om utbud, priser och aktuella erbjudanden, kontakta respektive
leverantör. Kontaktuppgifter finns på gemigfiber.nu/serviceguide På hemsidan hittar du också mer
information, exempelvis hur du kopplar in dina enheter och mycket annat. Besök oss gärna!

Tjänster via fiber.

mediateknik.net

Har du frågor om fiberutbyggnaden?
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Kontakta Öresundskrafts kundservice, telefon 042-490 32 00, e-post stadsnat@oresundskraft.se
eller chatten via vår hemsida gemigfiber.nu Öppettider: Måndag–torsdag 8-19, fredag 9–16:30.

