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Framtiden knackar  
på din dörr 
 
Nu erbjuder vi på Dala Energi fiber till ert hushåll. 

Fiberoptik är en obegränsad och överlägsen kommunikationsteknik som skapar möjligheter – och sänker 
dina kostnader. Vi pratar om prestanda utan begränsningar, som uppgraderar den digitala värld du känner 
idag och dessutom säkrar de behov som följer dig och ditt boende i framtiden. Du får dessutom en fastighet 
som ökar i värde. När fibern är installerad kan du sänka dina kostnader för bredband, telefoni och TV med 
upp till 30 procent (källa: Post- och Telestyrelsen). 

I en fiberkabel sker dataöverföringen med optiska ljuspulser istället för med elektriska pulser, som i 
telenätets koppartrådar. Jämfört med bredband via telefonlinjen (t.ex. ADSL) är fiberoptik mindre känsligt 
och har i princip en obegränsad överföringskapacitet.  

Med fiberanslutningen kan man förenklat säga att du får en enda väg in för TV, bredband och telefoni. Du 
kan även få möjlighet till tjänster som t.ex. bevakning, fjärrstyrning, energiövervakning av ditt hem, larm eller 
vårdtjänster. 

Qmarket: TV, Bredband och Telefoni 
När du har fått din fiberanslutning från Dala Energi är det tjänsteportalen Qmarket som du kan beställa 
bredband, TV och telefoni genom. Där kan du skräddarsy ditt eget paket från olika leverantörer. Det finns 
möjlighet till bredband med hastigheter från 10/10 Mbit/s upp till hela 1000 Mbit/s. 

Kampanjerbjudande: 19 895:- 
Bifogat finner du en 8-sidig broschyr som berättar mer om avtalsvillkor, pris och betalning samt alla fördelar 
som fibernätet ger dig. I detta kampanjpris inkluderas även grävning på din tomt, oavsett sträcka. 

Erbjudandet till Hedby, Brända, Västdjura och Kanngårdarna gäller till och med:  

Måndag 1 Augusti 2016 

Just nu erbjuds installation av fiber där du bor. Vi gör oss redo för att besöka ditt område där vi kontaktar 
dig, grannar och närboende för att nå det antal som behövs för att kunna påbörja installationen. Får vi ett 
tillräckligt stort intresse från ditt närområde – under den tidsbegränsade perioden – går vi vidare.  

Informationsträff med säljare (vi hade tidigare en träff den 11 juli) 

Dag Tid Plats Ansvarig säljare 

Lördag 30 juli 11:00 – 13:00 Bystugan i Hedby 
Kent Björk 

0247 – 738 56 
kent.bjork@dalaenergi.se 

 

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


