Tjänster i Nordanstigs stadsnät
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.
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 med samtliga priser.
Jämför gärna med vad du har i dag!
Priserna är med reservation för eventuella prisändringar.
Fiberstaden AB - ett av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samägt bolag
824 80 Hudiksvall, besöksadress: Västra Tullg 6, Hudiksvall,
www.fiberstaden.se e-post: info@fiberstaden.se
telefon kundtjänst: 0650-55 60 00

Varför fiber?

FÖR EN LEVANDE BYGD – med framtidstro!
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.
För en levande bygd
Vi har glädjen att få bo i en levande landsbygd med många
lokala företag. Boende och företag i bygden behöver en
säker och stabil uppkoppling med bra hastighet för att kunna
fortsätta leva, verka och bo i bygden.
Du kan tjäna på det
Har du fast telefoni i dag 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.
Bra för din fastighet
Fiber till din fastighet kan vara avgörande för att 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.
Kapacitet är kul
Fiber ger dig högre kapacitet med snabbare svarstider och
stabilare signal. Tänk vad roligt du kan ha med strömmad
högupplöst film och online-spel. Eller högupplösta
videosamtal med barnbarnen.

Fiber kan byggas ut till oerhörda hastigheter, och dagens
begränsningar sitter inte i själva fibern. Den fiberkabel vi gräver
ner är framtidssäker på samma sätt som det en gång var att
dra in el och telefoni. Vi vet att kopparkabeln på sikt kommer
att försvinna. Då försvinner också fast telefoni och ADSL som
du kanske har i dag.
Kanske du tänker att 4G är lösningen?
Sanningen är att 4G är en bra teknik för dem som har
täckning, men 4G är dyrt för producenten och då blir det
även dyrt för oss konsumenter. Därför kommer vi troligtvis aldrig
att få fri datamängd med 4G-abonnemang. Trängseln
kommer att öka och göra kapaciteten i 4G sämre genom att
fler användare delar på utrymmet från sin närmaste mast.
Dela enkelt upp dina betalningar
Den dag det blir aktuellt för en anslutning behöver du inte
oroa dig över finansieringen. Vi erbjuder dig möjlighet till
delbetalning i upp till 60 månader!
FÖR EN LEVANDE BYGD – med framtidstro!

