Anslut ditt hus till

Stadsnätet
Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att
starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med
utbyggnaden krävs anmälningar från tillräckligt
många husägare. Mer information i broschyren.

Beställ idag!

Riktigt bredband hemma

Gästabudstadens Stadsnät
Framtidssäkert
Gästabudstaden äger och driver
Stadsnätet i Nyköping som är ett
öppet bredbandsnät med överlägsen kapacitet. Det är den bredbandslösning som erbjuder absolut
bästa prestanda, både idag och i
framtiden! Viktigt att känna till är
att telestationerna i Björksund
och Ångaviken kommer att
stängas (dec 2018). Vilket innebär att alla fastighetsägare Vålarö blir utan fast telefoni och möjlighet till Adsl.

Du bestämmer
I Stadsnätet råder fri konkurrens mellan
flera leverantörer om dig som kund. Du
bestämmer vem som ska leverera Internet, TV och telefoni. Välj tjänster som
passar dina behov och din plånbok. Är du
inte nöjd med en tjänst/leverantör så är
det enkelt att byta.

Låga priser sparar pengar
Det är prisvärt att använda sig av stadsnätet. Det märker du om du
jämför kostnaden med mobilt bredband, ADSL och traditionell telefoni. För många är besparingen 2 – 3000 kr per år. Vilket innebär att investeringen betalar av sig själv på några år!

De låga priserna beror på konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna och att vi byggt en stabil och
säker infrastruktur.

Driftsäkert
Eftersom vi placerar fibern under jord
där den ligger skyddad från väder och
vind är risken för avbrott mycket liten.
Under alla dygnets timmar har våra
och leverantörernas tekniker kontinuerlig övervakning av Stadsnätets drift.

Välj tjänster
På nästa uppslag ser du vilka företag
som levererar tjänster i vårt nät. Hos
dem kan du teckna dig för blixtsnabbt
Internet, prisvärd telefoni och TV med
valfrihet. Allt via bredband. Den leverantör du väljer är också den som sköter service och support.

Vad kostar anslutningen?
Först när ditt hus är anslutet kommer fakturan. Möjligt att få avbetalning via vårt samarbete med Ecster (Handelsbanken Finans)
Anslutningsavgift
20 000 kr

Kredittid
faktura
30 dagar

Avbetalning 12
månader

Avbetalning 24
eller 36 månader

0 % ränta.

4,95 % ränta

Uppläggningsavgift 495 kr.

Uppläggningsavgift
495 kr.

Aviavgift 29 kr
per månad.

Aviavgift 29 kr per
månad.

Tilläggstjänstgrävning på tomt
ingår

Hur snabbt bredband behöver jag? Liten guide om de vanligaste
hastigheterna på bredbandet.
10 Mbit/s Bra för 1-2 personer som surfar på webben, använder
epost och lyssnar på musik via Spotify eller liknande musiktjänst.
100 Mbit/s För hushåll med 2-5 samtida användare. Streamar film
eller sport via Netflix, Viaplay eller andra tjänster. Kanske spelar onlinespel. Skickar större filer med epost eller via ex onlinespel.
1000 Mbit/s För dig med höga krav och vill surfa bäst och snabbast.
Du har koll på dina behov av Internet och behöver inga råd från oss.
En sammanfattning med detta alternativ är att det går snabbt,
RIKTIGT SNABBT!

Leverantörer i Stadsnätet
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Spara mer än 2000 kr per år i jämförelse
med Internet via telejacket!

www.gastabudstaden.se
På vår hemsida anmäler du fastigheten. Välj
Landsbygdsprojekt. Din anmälan vill vi ha senast
31 augusti 2017. Telefon och länkar till företagen
som levererar tjänster finns under fliken Privat.

Vad ingår?
I anslutningsavgiften ingår allt arbete inklusive
grävarbetet på tomten och installationen i huset.
Fakturan kommer när allt är på plats och i drift.

Informationsmöte
Var:

Aulan, Nyköpings högstadium Omega
Rosenkällavägen 41, (parkering på gården)

När:

Onsdag 16 augusti 2017, kl 18.00

Vem:

Johan Kraft från Gästabudstaden och
fastighetsägare från Vålarö
Välkommen!

E-post

Telefon/mobilnummer

Personnummer

Leveransadress

Postadress

Gatuadress

Namn

Beställning fiberanslutning av villa , ENSKILT HUSHÅLL, PRIVATPERSON

Fastighetsbeteckning

Anslutningsavgift 20 000 kr. Lämna beställning senast 31 augusti 2017
Om du önskar avbetalning kryssa i en av rutorna nedan:
avbetalning 12 månader räntefritt
avbetalning 24 månader 4,95 % ränta
avbetalning 36 månader 4,95 % ränta
Alla priser inklusive moms. Avbetalning sker i samarbete med Ecster (f.d. Handelsbanken Finans).
Uppläggningsavgift 495 kr och aviavgift 29 kr tillkommer. Sedvanlig kreditprövning.

Anteckningar/upplysningar

Schakt med grov-återställning till byggnad ingår (återfyllning). Återställning av matjord, återsådd och plattsättning ingår inte,
utan bekostas av respektive fastighetsägare.

Kundens underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

För Gästabudstaden AB

Ort och Datum

Gästabudstaden förbehåller sig rätten att neka anslutning enligt denna beställning.

Namnförtydligande

