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Nu bygger vi fiber i området!
Hej!
Fiber är framtidens digitala infrastruktur som på sikt kommer att ersätta dagens. Antalet tjänster som går 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 Öland 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.oskarshamn.ip-only.se
Lokalt engagemang är viktigt
Fiberprojektet kommer att drivas enligt vår modell GrannSamverkan Fiber som innebär ett nära samarbete
med de boende i området. Det finns redan nu en fibergrupp med lokala kontaktpersoner som ska hjälpa till
med marknadsföring och förankring i bygden.
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 senast 2017-0331!
Din beställning gör du via hemsidan www.oskarshamn.ip-only.se eller via bifogat beställningsformulär.
Välkommen med din beställning och kontakta oss gärna om det finns frågor.

Vänliga hälsningar,
IP-Only Oskarshamn
Tel: 0200-43 00 00
E-post: kundservice@ip-only.se
www.oskarshamn.ip-only.se

IP-Only XXXX 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.XXXX.ip-only.se

