Obegränsad surfmängd i Hudiksvalls stadsnät!
Välj de tjänster som passar dig
Internet
10/10 Mbit/s			
100/10 Mbit/s		
100/100 Mbit/s		
250/100 Mbit/s		
500/100 Mbit/s		
1Gbit/100Mbit/s		
1/1Gbit/s			

priser från 236 kr/mån
priser från 235 kr/mån*
priser från 269 kr/mån
priser från 317 kr/mån
priser från 387 kr/mån
priser från 507 kr/mån
priser från 567 kr/mån

IP-telefoni
Olika typer av tjänster. Priser från 0 kronor per månad.
Betala bara för det du ringer för.
IP-tv
Grundabonnemang från 69 kronor. Tv-paket från
79 kronor
Vilken hastighet behöver du?
10 Mbit/s: läsa e-post, betala räkningar, läsa nyheter.
100 Mbit/s till 250 Mbit/s: arbeta hemifrån, streama
högupplösta filmer och serier samt spela onlinespel
500 Mbit/s till 1000 Mbit/s: flera i hemmet som samtidigt
streamar högupplösta filmer samt spelar onlinespel.
På www.fiberstaden.se finns mer information om alla våra
leverantörer och tjänster med samtliga priser.
Jämför gärna med vad du har i dag!
*Vår mest sålda hastighet
Priserna är med reservation för eventuella prisändringar.
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Varför fiber?

Hudiksvalls stadsnät - ditt lokala fibernät!
Fiberanslut din villa
Ett snabbt bredband är en tillgång för alla, gammal som
ung! Även om du inte tänkt att använda internet för att
surfa kan du få ut mycket av din investering.

Du tjänar på det
Har du fast telefoni idag kan du tjäna upp till ett par
tusen kronor per år på att ha IP-telefoni istället.
Och har du TV-kanaler via marksänd digital tv och
internet via ADSL i dag så kan du tjäna lite till.

Utvecklingen
Tekniken utvecklas i en otrolig takt för varje dag, och det
finns alltid någonting nytt att uppleva genom internet.
Streamade filmer i fantastiska kvaliteter,onlinespel,
applikationer som kräver snabbare dataöverföring och ett
ökande antal prylar i hemmet som kan fjärrstyras.

Bra för din fastighet
Fiber till din fastighet kan vara avgörande för kunna
sälja den till ett bra pris den dag det blir aktuellt.
På sikt, när andra fastigheter på marknaden har fiber,
blir det lite som att försöka sälja huset utan indragen el.

De gamla kopparnäten är inte rustade för dessa höga krav
och avvecklas därför på flera håll i landet. En uppkoppling
med ADSL eller mobilnät kan jämföras med en flerfilig väg
som trafikeras av många andra samtidigt.
Konsekvensen blir köer och hastigheten begränsas.
Fiber kan sägas vara samma väg fast utan medtrafikanter.
Du färdas själv på vägen med möjlighet till mycket högre
hastigheter.

Delbetalning - När det blir aktuellt för dig att fiberansluta
din fastighet behöver du inte oroa dig över finansieringen.
Vi erbjuder dig möjlighet till delbetalning, 299 kronor i
månaden i 60 månader.

Med en nedgrävd fiber får du en stabil och trygg
uppkppling i ljusets hastighet, som är förberedd för
framtidens tjänster och krav.
Du behöver inte längre oroa dig för vad som händer med
din uppkoppling vid exempelvis dåligt väder.

FÖR EN LEVANDE STAD – med framtidstro!

Du betalar inget förens din anslutning är helt klar!

