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SVERIGES NYA FIRERNAT 

Nu bygger vi fiber i Strängnäs! 
Hej! 

Fiber är framtidens digitala infrastruktur som på sikt kommer att ersätta dagens. Antalet tjänster som gar via  
Internet ökar hela tiden. Det handlar både om bredband, telefoni och TV men också om morgondagens 
välfärdstjänster. 

IP-Only bygger och driver ett öppet och neutralt fibernät över hela Sverige. Genom IP-Only Mälardalen kan 
hushåll och företag i hela kommunen få tillgång till fiberanslutning med marknadens bredaste utbud av 
innehållstjänster, så som bredband, telefoni och TV. 

Med detta brev får du en beställningsblankett samt en broschyr som mer i detalj förklarar varför ett öppet 
fibernät är framtiden och hur det går till rent praktiskt när vi bygger ut i villaområden. 

IP-Only har ett speciellt erbjudande om du har ett sommar- eller deltidsboende. Du har då möjlighet att  
välja en korttidsabonnemangstjänst som kan aktiveras i 1 dygn, 1 vecka eller 30 dagar. Du betalar bara för 
den period du har valt. Prisexempel för 1 dygn är 45kr. Läs mer på www.malardalen.ip-only.se. 

Byggnationen av fibernätet kommer påbörjas i slutet av 2017. Efterfrågan på fiber är stor men för att  
kunna påbörja byggnationen behöver vi få in ett visst antal beställningar. Vi ber er därför att inte 
vänta utan skicka in din beställningsblankett snarast, dock senast 2017-03-31. 

Din beställning gör du via hemsidan www.malardalen.ip-only.se  eller via bifogat beställningsformulär. 
Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna om det finns frågor. 

Vänliga hälsningar, 
lp-Only Mälardalen 

Tel: 0200 — 43 00 00 

E-post: Kundservice@ip-only.se  
www.rnalardalen.ip-only.se  

IP-Only Mälardalen erbjuder säkra och prisvärda fiberanslutnin9ar till hushåll, företag och offentliga verksamheter. IP-Only grundades 1999 och driver ett nordiskt fibernåt och  
levererar också kapacitet till några av världens största operatörer och företagskunder med mycket högt ställda krav. Läs mer på www.malardalen.ip-only.se  
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Hittills har i första hand de som bor i lägenhet fått 

fiber. Det handlar om mer än en miljon hushåll. 

Nu är det dags för villaägarna! 

Vi vet att detta är välkommet och att intresset 
är stort. Mer än sju av tio hushåll väljer att 
uppgradera till fiber när möjligheten erbjuds. 

Att vara ansluten till 
ett öppet fibernät har 
många fördelar: 

Du har alltid tillräcklig bandbredd. 
Tillräcklig kapacitet för att hela 
familjen samtidigt ska kunna surfa, 

se på TV, streama filmer på nätet, 
spela online, arbeta effektivt på 
distans och göra mycket annat på 
en och samma gång. 

Kapaciteten i själva fibern räcker 
för alla tänkbara nya behov i 
framtiden, möjligheterna är 
nästintill oändliga. 

Fiber ger tillförlitlig och stabil 
uppkoppling. Kabeln är inte 

känslig för elektriska störningar, 
som åska, på samma sätt som 
kopparledningar. 

Ett öppet fibernät med fri 

konkurrens ger billigare tjänster 
och du kan sänka dina kostnader 
varje månad. 

• En fiberanslutning är en investering 
som även kan höja värdet på 
din fastighet. 
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- IP-Only bygger fiber i ditt område 



kbernät för framtiden 
- använd allt som Internet har att erbjuda 

Fibertekniken är som nätets motorvägar med 
obegränsad hastighet. Till skillnad från slingriga 

småvägar som ofta används idag. Allt du gör på 

Internet fungerar snabbt, även om resten av familjen 

är ute på nätet samtidigt. Fiber ger dig dramatiskt 

högre hastighet, bättre kvalitet och större driftsäker-

het än någon annan teknik på marknaden. 

Fiber är oändligt mycket snabbare än ADSL, den 

teknik som hittills har erbjudits i Sverige. Fiber 

skapar möjligheter som att ha läkaren framför  

skärmen, göra läxorna på nätet och arbeta eller 

studera på distans. Med välfärdstjänster och e-hälsa 

skapas det nya moderna samhället. 

Regeringens bredbandsmål är att nio av tio hushåll 

i Sverige ska ha tillgång till riktigt snabbt bredb and 

om 100 Mbit/s senast år 2020. 

IP-Only är en del i detta samhällsprojekt och 

gräver nu ner fiber på många håll i landet. Fiber som 

gör att fler kan använda Internet fullt ut under väldigt 

lång tid framöver. En ny infrastruktur. 
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IP-Only har avta ed de största 
leverantörerna av redbandstjänster i Sverige. 

Tillsammans har dessa leverantörer över 400 000 

nöjda kunder i öppna nät runt om i Sverige och 

deras kundtjänstavdelningar har lång erfarenhet 

av att hjälpa privatkunder. 

Läs gärna mer om leverantörerna på deras 

egna hemsidor. 

www.alltele.se  

www.bahn hof.se  

www. b oxe r.se 

Urval av tjänsteleverantörer 

AllTele 

Bahnhof 

Boxer 
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- alla leverantörer är lika välkomna 

IP-Only bygger och tar hand om fibernäten. 

Vi möjliggör för andra att leverera till exempel 

Internet, TV och telefoni till dig. Det kallar vi ett öppet 

och neutralt nät med rättvis konkurrens på riktigt! 

Du väljer alltså fritt vem som ska leverera 

dina digitala tjänster. Med IP-Only har du som 

konsument alltså makten att välja själv. Leverantörerna 

måste tävla om dig som kund med bra erbjudanden. 

Är du inte nöjd är det bara att byta. 

Att vi på IP-Only tror på den här modellen med öppna 

nät är en sak Men vi är långtifrån ensamma. Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, tycker att 

öppna och neutrala nät är bäst eftersom de boende får 

verklig valfrihet. 

BAHNHOF 
Bredbandg 1-äe  Bredbandsson 

Bredband2 

Com Hem 

Net at Once 

Ownit 

T3 

Tyfon 

Universal Telecom 

Viasat 

www.bredbandsson.se  

www.bredband2.se  

www.connhenn.se  

www.netatonce.se  

www.ownit.se  

www.t3.se  

www.tyfon.net  

www.universal.se  

www.viasat.se  

Bredbandsbolaget www.bredbandsbolaget.se  
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- än ADSL och 4G 

Du kan sänka dina kostnader varje månad genom 

att installera fiber. Kostnaden för 100 Mbit/s 

bredbandsabonnemang i IP-Onlys fibernät är från 

drygt 200 kronor i månaden. Det är betydligt billigare 

än både ADSL och 4G. Dessutom får du snabbare 

anslutning och obegränsad datamängd, till skillnad 

från de flesta mobildataabonnemang som ofta har ett 

tak som begränsar hur mycket data du får använda 

varje månad. För att ge en uppfattning om tjänster 

och priser presenterar vi några exempel från våra 

innehållsleverantörer nedan. 

För aktuellt utbud och priser se våra lokala 

nät på www.ip-only.se/stadsnat  

I nternet 

Utan långa bindningstider, endast 1-3 månaders 

uppsägningstid. 

För en familj på fyra personer som surfar 

mycket väljer många minst 100/10 Mbit/s. 

Många av leverantörerna sätter också ihop 

förmånliga paket med Internet, TV och telefoni, 

som gör att priset blir ännu bättre. 

TV och telefoni 

TV via bredbandet (även kallat bredbands-TV) 
fungerar precis som vanlig TV men har möjlighet 

till bättre kvalitet, exempelvis Ultra-HD.. Dessutom 

finns ofta flera extra funktioner som till exempel att 

hyra film. 

Telefoni via bredband (även kallat IP-telefoni) 
är precis lika enkel att använda som den telefoni 

du har idag, och fungerar med samma telefon nu. 

Du ringer som vanligt. Men för många blir det en 

viktig skillnad. Det blir billigare. 

Tjänst Pris/månad, från 

Internet 10/10 Mbit/s 189 kr 

Internet 100/10 Mbit/s 209 kr 

Internet 250/100 Mbit/s 329 kr 

Internet 1 000/100 Mbit/s 549 kr 
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oändliga möjligheter 

Fiber ger dig dramatiskt högre hastighet, bättre 

kvalitet och större driftsäkerhet än någon annan 

teknik på marknaden. 

Jämfört med ADSL surfar du snabbare, ser filmer 

och sport med högre bildkvalitet och får bättre spel-

upplevelser. Framförallt kan många i familjen använda 

uppkopplingen samtidigt med bibehållen kvalitet. 

Fibertekniken är som nätets motorvägar med 

obegränsad hastighet. Till skillnad från slingriga 

småvägar som ofta används idag. 

Om, eller hur, vi använder Internet och digitala tjänster 

ser väldigt olika ut. Allt fler ser det som självklart att 

ha tillgång till en riktigt snabb och pålitlig uppkoppling 

där de bor. Att äga en fastighet där fiber redan är dragen 

och på plats blir ytterligare ett bra argument när 

fastigheten ska säljas. 

Fiber är en investering 
som kan h, -ja, värdet på 
din fastighet 



Så installerar vi fiber i ditt hus 

Information och beställning 
av fiberanslutning 

Några veckor efter du fått det 

första informationsbrevet vill vi gärna 

berätta mer. Det gör vi vid ett möte i 

ditt område som hålls på kvällstid. Där 

kan du ställa alla frågor du har och även 

lämna in beställningsblanketten, som 

skickas med denna broschyr. 

Om du hellre vill kan du redan nu 

beställa anslutning genom att skicka 

in blanketten. 
När du väl bestämt dig tar vi hand 

om all projektering, installation och 

aktivering. 

Planering 

Efter att du fått din beställnings-

bekräftelse hemskickad kontaktar våra 

erfarna installatörer dig för att diskutera 

var vi kan gräva ner fiberkabeln. 

Vi behöver inte gräva mer än en 

20-40 cm bred ~af& att lägga ner 

fibern. Självklart undviker vi i möjligaste 

mån plattor och asfalt. 

Vi dokumenterar alltid var fibern 

grävs ner. Det är viktigt för eventuella 

felsökningar och framtida grävn.,  

Installation i huset 

Vi sköter håltagning och tätning för 

att dra fiberkabeln genom husets 

yttervägg. Vi monterar fibermottagare 

och annat som behövs nära den plats 

där fibern dras in. Fibermottagaren 

behöver ett eluttag. 

Aktivering 

När hela installationen är klar och 

fibern fungerar ska du välja vilka tjänster 

du vifi ha. Det görs enklast genom att 

ansluta en dator till fibermottagaren 

(proceduren finns beskriven i detalj 

i separat installationsguide). 

Där kommer du automatiskt till 

en webbsida där du kan välja bred-

bandstjänsten Om det behövs skickar 

den leverantör du valt utrustning. 

Betalning 

Du betalar först när fibern har 

in.stallerats och är klar att använda. 

Du kan välja att betala hela kostnaden 

på en gång mot faktura eller att dela upp 

betalningen över en längre tid. 
Mer information om detta finns på 

beställningsblanke som du fått med 

O 1P-Onlys fiber i gatan 

• (Hand)schakt över tomten 

Ø Intag i husfasaden 



Vanliga fril ,9\_/7e),_ 

Varför ska jag välja att installera fiber när jag är 
nöjd med hur allt fungerar idag? 

Utbudet av TV, telefoni och andra tjänster på nätet ökar 
hela tiden. För att kunna utnyttja möjligheterna behövs en 
modern, snabb och driftsäker anslutning. 

Denna nya infrastruktur ger möjlighet till arbete och ut-
bildning på distans, e-hälsa, välfårdstjänster och mycket mer. 

Nu när vi bygger ut i ditt område har vi många medar-
betare på plats och arbetet kan därför ske effektivare och 
snabbare. Det gör att priset nu blir lägre än om du väljer att 
vänta och vill ansluta vid ett senare tillfålle. 

Är det några avgifter om jag ansluter mig men inte 
utnyttjar några tjänster? 

IP-Only tar bara betalt för att installera fiber och det är en 
engångsåvgift. Så det korta svaret är nej. 

Det du därefter betalar är abonnemangsavgifter till 
tjänsteleverantörer för de bredbandstjänster du väljer att 
aktivera. Till exempel Internet, TV eller telefoni. 

Det kan därför vara förmånligt att ansluta dig nu när vi 
har lägre priser för att installera fiber i ditt område, även 
om du inte vill abonnera på några tjänster just nu. Inte 
minst för att en investering i fiber kan höja värdet på din 
fastighet längre fram. 

Finns det möjlighet till avbetalning? 

Ja, du kan välja mellan att betala allt på en gång eller 
delbetala varje månad. Betalning görs först när fibern är 
installerad och klar att användas. 

Hur fungerar ROT-avdraget? 

Beroende på modell och arbetsfördelning vid installation 
kan det bli aktuellt med ROT-avdrag. 

Avdraget anpassas efter varje fastighetsägares 
förutsättningar, bland annat fastighetsägarens möjliga 
utrymme för ROT-avdrag. 

Hur stort ROT-avdraget kan bli för dig i ditt 
område finner du i ROT-alternativet på 
beställningsblanketten. 

Se även skatteverkets regler för husarbete/ROT. 

Kan ni installera fler uttag inomhus? 

Ja, men varken dragning eller extra uttag inomhus ingår i 
priset utan blir en separat kostnad. Vi kan hjälpa till att för-
medla kontakt med installatörer som sätter in de datauttag 
du vill ha i din bostad. 

Kan jag påverka var på tomten ni gräver? 

Vi vill gräva så kort som möjligt men samtidigt i 
möjligaste mån undvika planteringar och hårda ytor som 
asfalt och sten. 

Installation och grävning görs alltid i dialog med dig som 
fastighetsägare. 

Hur kommer kabeln in i huset? 

Normalt borrar vi ett litet, diskret hål i nederkant på huset. 
Håltagningen tätas när fibern är på plats. 

Hur ser installationen ut inomhus? 

Vi monterar fibermottagare och annat som behövs nära 
den plats där fibern dras in. Fibermottagaren behöver ett 
eluttag. 

Hur ser tidplanen ut? 

Då vi fått in tillräckligt antal beställningar i ett område 
påbörjas projektering för fiberutbyggnaden. 

Kan jag vänta med att ansluta mitt hus? 

Ja, men det är betydligt billigare att ansluta dig nu. När vi 
nu bygger uti ditt område har vi många medarbetare på 
plats och kan utnyttja det genom att arbeta snabbare och 
effektivare vilket ger ett lägre pris. 



Villaä arna gVILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND 

IP-Only bjuder på 
ett m"redlemskap i Villaägarna! 
SOM MEDLEM I VILLAÄGARNA FÅR DU TILLGÅNG TILL 

• Förmåner och rabatter - upp till 30 % på det mesta som rör ditt hus, 
till exempel hos FlUgger färg, Beijer byggmaterial,)Sector Alarm och 
Stöldskyddsföreningen. 

• Kostnadsfri rådgivning - av våra egna experter inom t ex juridik, 
byggnation, boendeekonomi och lantmäteri. 

• Bättre boendevillkor - vi jobbar hårt för att bl a försöka sänka dina 
energikostnader, ge dig rimligare boendeskatter och sänkta marginaler 
på bolån. 

• Garanterat RenoveratTM  - kvalitetssäkrade hantverkare via brabyggare.se  
och skadeförsäkring upp till 500 000 kr. 

• Medlemsmagasinet Villaägaren - kommer 5 gånger/år fylld av inspiration, 
gör-det-själv-tips och granskande artiklar. 

Läs mer på villaagarna.se  

VILLAÄGARNA REKOMMENDERAR IP-ONLY EFTERSOM DE: 

• bygger öppna nät som ger kunderna rätt att själva välja tjänsteleverantörer 

• har som mål att ansluta loo % av alla villor i sina nät och bygger även på 
landsbygden 

• erbjuder i de flesta fall anslutning med färdig installation i huset där allt, 
inklusive grävning på tomt, ingår 

• inte tar ut någon löpande nätavgift utan endast en anslutningsavgift 

Läs mera, .åk3www.i -onl .se 



Om 1P-Only 

IP-Only — Sveriges nya 
fibernät, erbjuder säkra och 
prisvärda fiberanslutningar 
till hushåll, företag och 
offentliga verksamheter. 

IP-Only grundades 1999 och 
driver ett nordiskt fibernät 
och levererar också kapacitet 
till några av världens 
största operatörer och 
företagskunder med mycket 
högt ställda krav. 

Läs mer på www.ip-only.se  
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Dina uppgifter 

 

Namn, ägare Personnummer 

Leveransadress Postnr Ort 

Fastighetsbeteckning Telefonnr hem Telefonnr mobil 

Fakturaadress Postnr Ort 

E-postadress 

Vänligen texta tydligt och fyll i en e-postadress eftersom kommunikation främst sker via e-post. 

Fiber @rilla 

IP-Only levererar en fiberanslutning till din fastighet på de villkor som anges i denna beställning samt i våra allmänna villkor och 
ger dig därmed möjlighet att beställa bredbandstjänster i IP-Onlys öppna fibernät. 

4. Pris för Fiber Villa 22 900 kr 

O Jag vill nyttja RUT-avdrag (1 875 kr) och betalar då 21 025 kr 

O Jag vill nyttja ROT-avdrag (2 010 kr) och betalar då 20 890 kr 

O Jag vill nyttja både ROT- och RUT-avdrag (3 885 kr) och betalar då endast 19 015 kr 

Information om du är berättigad till ROT och RUT finner du på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). OBS! att ROT- och RUT-avdragets storlek kan 

ändras till följd av förändrade skatteregler. 

eo Frivilligt tillägg (totalt max sju stycken i kombination) 

O st extra anslutningar inom huvudbyggnad 4 000 kr (max 15 m kabeldragning) 

• - st extra anslutningar till separat byggnad på samma fastighet 8 .000 kr (max 45 m grävning från huvudbyggnad) 

Betalning 

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor efter levererad fiberanslutning. IP-Only erbjuder även möjlighet att 
delbetala via extern kreditgivare (se nedan). 

Delbetalning via Bestar (Handelsbanken Finans AB) 
Jag önskar delbetala enligt ett av nedanstående alternativ (OBS! ROT och RUT går inte att kombinera med delbetalning.): 

O 12 månader (11 betalningar, 0% ränta)1) 0 36 månader (35 betalningar, 4,95% ränta) 3)  

O 24 månader (23 betalningar, 4,95% ränta) 2) 0 60 månader (59 betalningar, 4,95% ränta) 4)  

Första månaden Sr betalningsfri Alla alternativ har en uppläggningsavgift om 495 kr (engångsavgift) samt en administrativ avgift om 29 kr per betalning. Ex-
empel: Vid en kredit på 20 000 kr blir totalt belopp att betala (med effektiv ränta inom parentes): 1) 20 8141a (8,35%), 2) 22 192 la (11,15%), 3) 23 0671cr (10,23 
%), 4) 24 8431a (9,42 %). 

Vid delbetalning skickar E ester e-post med länk till avtal för digital signering. Har ert avtal inte signerats inom 30 dagar kommer fiberanslutningen att fakture-
ras i sin helhet efter att fiberanslutningen har levererats. Enförutsättning för delbetalning Sr ett kreditgodkämande hos Ecster. I annat fall kommer fiberan-
slutningen att faktureras i sin helhet. Om ni istället önskar avtal i pappersform, kontakta Ecster på 08-70146 67. L äs mer på wwwip-only.se/delbetalning.  

Övriga villkor 

Att bygga ny infrastruktur är förenat med stora investeringar, vilket kräver att merparten av hushållen i området måste beställa 
fiberanslutning för att byggnation ska vara möjlig och att berörda markägare i området upplåter sin mark för kanalisation, skåp 
och fiberledningar. IP-Only ger dig besked om detta genom ett byggbeslut. För det fall byggnation inte är möjlig kommer din 
beställning att annulleras. 

Du har ångerrätt i 14 dagar från det att IP-Only har bekräftat din beställning. 

Genom att underteckna den här beställningen samtycker jag till att mina personuppgifter får lämnas till samarbetspartners till 
IP-Only för att möjliggöra leverans av fiberanslutning, för sedvanlig kreditprövning, hantering av eventuellt ROT- och RUT-avdrag 
samt till tjänsteleverantör för att jag ska få erbjudande om bredbandstjänster. 

Jag beställer härmed Fiber Villa enligt ovan och godkänner "Allmänna villkor - Fiber Villa". 

Datum Namnteckning 
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