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Fortsatt storsatsning på fiber till villaägarna i Kristinehamn

Telia storsatsar på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet med fem miljarder kronor per år fram till 2015.
Kristinehamn är en del av den satsningen. Sen i somras har drygt 1500 villahushåll tackat ja till fiber och utbyggnaden pågår för fullt. Nu
utökar Telia satsningen och kommer i dagarna att gå ut med erbjudande om fiber till drygt 1300 villahushåll i Kristinehamn.

Det är ett öppet nät vilket innebär att varje hushåll fritt kan välja bland flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredband, digital-tv och
bredbandstelefoni. Fibern ger villaägarna tillgång till snabbt bredband med hastigheter på upp till 1000 Mbit/s. Erbjudandet innebär att Telia tar ansvar för
hela installationen av fibern: från telestation och hela vägen in i villan. Hushållen slipper gräva själva.

Om fiber
Med fiber transporteras tele- och datatrafik med ljusets hastighet och ger privatpersoner, företag och kommuner en infrastruktur med helt nya möjligheter
tack vare dess i princip obegränsade kapacitet. Vid installation av fiber kan man antingen ansluta via en luftburen kabel eller via en nedgrävd i gatan.
Oavsett installationstyp är kvaliteten densamma.

För mer information, kontakta gärna Camila Buzaglo på 070 545 32 69 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät,
tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber,
vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland
och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.


