VARFÖR MALUNG-SÄLENS FIBERNÄT?
1.

Malung-Sälens fibernät tar fullt ansvar hela vägen
Vi schaktar, lägger fiberkabel även på din tomt och ansluter
mediaboxar för alla tjänster inomhus.

2. Billigare telefoni, TV och bredband
I vårt breda urval av tjänsteleverantörer kan du hitta
billigare alternativ för samma tjänster som du har idag och du
kan helt skräddarsy ditt eget paket med den leverantör eller
det pris som passar dig bäst.
3. Fibernät med lokal leverantör
Vi erbjuder dig fiber från din lokala leverantör på orten, vi
känner bygden väl. Det skapar arbetstillfällen och stärker
kompetensen i kommunen. Det tycker vi är rätt och riktigt.
4. Vi är redan på G!
Vi har redan installerat fiber i Malungshems alla hus samt
erbjudit 220 hushåll fiber under 2015. Vi har grävt ner 30 mil
fiberkabel.
5. Hembyggt för din hembygd
Vi är lokalt bolag med kommun, besparingar och privatpersoner som ägare. Malung-Sälens Fibernät värnar om din
framtid.
6. Alltid personlig service med lokal kännedom
Vi är stora nog att var en kompetent och pålitlig leverantör,
men inte större än att vi ser just dig och lyssna på de behov
som är viktigast just för dig. Välkommen att höra av dig till
oss med dina frågor. Vi är din lokala leverantör som hör och
ser just dig.

För mer information och anmälan av intresse:
E-post: kundservice@malungselnat.se
Telefon: 0280-442 20

VAD SKA VI HA FIBERNÄTET TILL?
1.

En investering som betalar sig
Med fiberanslutning kan du sänka dina kostnader för TVabonnemang, datakommunikation och telefoni, samtidigt som värdet
ökar på din fastighet.

2. Klarar högre mediakonsumtion
Utbudet av film, musik och on-line spel ökar hela tiden. När alla i en familj
vill nyttja tjänsterna samtidigt krävs hög kapacitet i nätet. Då krävs en
trygg, säker och snabb fiberanslutning.
3. Framtidssäkert
Fiberteknik har funnits länge och kommer att finnas även i framtiden. Med fiberanslutning i din fastighet är den framtidssäkrad
för de nya tjänster som hela tiden tillkommer.
4. Behov i framtiden av exempelvis vård och omsorg
Även om du klarar dig med det du har just nu kan nya tjänster via
fibernätet vara intressanta eller nödvändiga på längre sikt. Sjukvården blir mer och mer digitaliserad och även vård och omsorg
kräver mer och mer digital hjälp. Det kan vara larm i hemmet eller
uppkoppling mot sjukhus och lasarett.
5. Du får vad du betalar för med fiber i fastigheten!
I fiberkabeln får du tillgång till den kapacitet du betalar för.
Jämför det med kopparkabel och mobilnät, där du delar
kapaciteten med alla andra som använder samma station
som du gör.
6. Påverkas inte av dina bindningstider
Du kan självklart tacka ja till erbjudandet när du får det från oss
trots att du har bindningstid på andra abonnemang. Flytta
abonnemangen till fiber succesivt när bindningstiden går ut.
7. Skifte i infrastrukturen
Hem med traditionell kopparkabel för telefoni och datakommunikation har redan passerats av antalet fiberanslutna hem.
Det stora skiftet från koppar till fibernät sker här och nu!
8.

Fiber är en naturlig teknikutveckling
Kommunikation via fiberkabel är ett naturligt steg, precis som
elektriciteten, glödlampan, radion, telefonen, TV:n, mobiltelefonen, datorn och modemet en gång var.

9.

Fiber stärker landsbygden
Ur ett samhällsperspektiv behöver landsbygden fiber för att
överleva på sikt. Fiberanslutning möjliggör tillväxt, så att
kommande generationer får chansen att kunna bo kvar och flytta till
vår fina kommun.

