
Framtiden knackar 
på din dörr
Alla hushåll ser olika ut, och behoven kan skifta. Oavsett vem du är, med fibernät installerat 
i din vägg uppgraderar du din fastighet för framtiden. Du får bland annat:
•	 En överlägsen kommunikationsteknik som skapar möjligheter – och sänker dina kostnader.  

När fibern är installerad kan du sänka dina kostnader för bredband, telefoni och TV med upp  
till 30 procent (källa: Post- och Telestyrelsen). Investeringen blir intjänad inom några år!

•	 En prestanda utan begränsningar, som uppgraderar den digitala värld du känner idag.   
Till nytta och nöje, över generationsgränserna.

•	 En fastighet som ökar i värde.
Bifogat finner du en broschyr som berättar mer om alla fördelar som fibernätet ger dig. Bra att veta 
är att fibern inte bara berör snabbare bredband, telefoni och digital-TV. Det handlar också om ett 
växande antal tjänster som underlättar din vardag, såsom vård, larm, bevakning och mycket mer.

Hela tjänsteutbudet från Telia!
I beställningsportalen Qmarket dalaenergifibernat.qmarket.se kan du se alla digitala tjänster och 
de leverantörer vi samarbetar med. Fler tjänster tillkommer vartefter. I vårt erbjudande kan du 
till nedanstående datum beställa fiberanslutning till kampanjpriset 19 895 kr inklusive moms 
och grävning på tomt. Därefter gäller ordinarie pris 24 995 kr*. En besparing på 5 100 kr! Ditt 
erbjudande gäller tom den 12 december 2016. (*avser 2016 års ordinarie pris).  

Nu är vi på väg till dig – så här fungerar det
I utgångsläget erbjuds installation av fiber till ditt område. Vi gör oss nu redo att besöka din gata 
eller ditt område, där vi kontaktar dig, grannar och närboende för att nå det antal som behövs för 
att kunna påbörja installationen. Ser vi ett tillräckligt stort intresse från ditt närområde – under 
den tidsbegränsade perioden – går vi vidare.  

Vill du veta mer?
Ta del av materialet eller läs på vår hemsida dalaenergi.se/fibernat eller ring oss på telefonnummer 
0247-738 20. Du kan också besöka oss när vi finns på plats ute hos dig!

Ett tidsbegränsat erbjudande 
För dig i Centrala Rättvik

Ansvarig säljare: Erik Bröms, erik.broms@dalaenergi.se, tel 0247-738 47 
Erbjudandet till Centrala Rättvik gäller fram t.o.m. den 12 december 2016. 

Vi är glada över att snart få knacka på din dörr och ge dig denna möjlighet. Vi hörs och ses!

Dala Energi Fibernät

 

Informationsträff 
Dag:   Onsdag den 9 november
Tid:  Kl 18,00
Plats:  Dala Energis kontor   
  Riksvägen 15


