INFORMATION

Bredbandsutbyggnad
Hållnäshalvön
Vi på Bluecom är tillsammans med Tierp
Fiber Networks dina bredbandsleverantörer.
Vi fortsätter att projektera och bygga ut
bredbandet med Air2Fibre-teknologi på
Hållnäshalvön. Här kommer information om
det fortlöpande arbetet.
VAD HAR HÄNT?

Vi genomförde en intresseförfrågan i ert område under
våren och sommaren. Detta tillsammans med de intressenter som tidigare tecknat anslutningsavtal med oss
utgör glädjande nog tillräckligt underlag för att genomföra en fortsatt utbyggnad av bredband till din fastighet.
Vi har haft en bra dialog om fortsatt utbyggnad med
Hållnäs Sockenråd och ett samarbete har inletts för att
tillsammans med dem, och Tierp Fiber Network, skapa en
helhetslösning. Alla inblandade vill få en så stor
täckning som möjligt med bredband som uppfyller
regeringens bredbandsmål på i princip hela Hållnäshalvön.

VARFÖR BLUECOM?

För att i närtid kunna erbjuda en så stor täckning som
möjligt, och även kunna leverera en bra internettjänst
där det i dagsläget inte är möjligt att till rimliga kostnader
bygga nedgrävd fiber, så har vi på Bluecom kopplats in.
Vårt erbjudande heter Air2Fibre och är en radiobaserad
lösning som i dagsläget ger en hastighet på 100 Mbit/
sekund (och som i framtiden är uppgraderingsbar).
Vi kommer att bygga ett radionät med till största delen
befintliga radiomaster som grund. Såväl permanentboende som fritidsboende kan sedan få ett bra fast bredband
genom att ansluta sig till radionätet via oss på Bluecom.

Tierp Fiber Network levererar Internettjänsten även i
detta nät. Vi ser detta som en viktig och bra möjlighet att
på ett snabbt sätt kunna få igång ordentliga Internetanslutningar på stora delar av halvön.

JUST NU

Det pågår för närvarande en detaljstudie med kartläggning på adressnivå hur detta luftburna nät skall kunna
byggas och de första områdena är planerade att köra
igång redan nu under hösten 2019. Eftersom det inte
krävs några grävarbeten kommer vår lösning innebära
att kunderna kan få bredband avsevärt snabbare än vid
anslutning med fysisk fiber.

HUR FUNGERAR AIR2FIBRE?

Vad är Air2Fibre, kanske du undrar?
Det är precis som det låter, bredband
via luften.
Det är en väl beprövad teknik för att få
Scanna och läs
höga bredbandshastigheter utan tidsmer om Air2Fibre
krävande aktiviteter som grävningar
och ansökningar av tillstånd från markägare och
myndigheter.
I grunden bygger det på att via professionella radiokomponenter koppla upp hela områden. Detta görs via
master eller andra höga punkter, på sådant sätt att det
inte finns störande saker som t.ex. träd mellan sändare
och mottagare. På din fastighet/hus sätts sedan en liten
fast antenn som mottagare. Du får direkt minst 100
Mbit/sekund, vilket är en hastighet som räcker gott för
en mellanstor familj eller ett medelstort företag.
Just nu bygger vi Air2Fibre-lösningar runt om i hela
Sverige, såväl i städer som glesbygd.
Läs gärna mer på bluecom.se/air2fibre.

Har du skickat in ditt avtal? Om inte så gå in på www.bluecom.se/hallnas-avtal och fyll i det digitala avtalet
där. Det är det snabbaste och säkraste sättet. Gör detta så snabbt som möjligt men senast 2019-11-30.
På baksidan av detta brev finns mer information om erbjudandet på fiberanslutning.

Erbjudande Tierp landsbygd
Fast bredbandsanslutning

Fast
bredbandsanslutning

15 995 kr*
*Vid tecknande av
24 mån

ERBJUDANDE

Priset på anslutningen är 15 995 kr om du tecknar dig för 24 månader (ordinarie pris 17 995) och gäller för hela
Hållnäs . Du betalar först efter anslutningen är levererad och installerad i fastigheten. Passa på att teckna nu.
Du kan välja mellan olika betalningsalternativ: betala allt på en gång eller välj en finansiering på 12, 24 eller 36
månader. I priset ingår allt (installation och teknisk utrustning). Det du behöver komplettera med en internettjänst.
Tecknar du 24 månader med Hebynet får du 2000 kr i rabatt på anslutningsavgiften (15 995 kr) OCH du får
20 kronor rabatt på månadskostnaden (379 kr) under den första bindningstiden om 24 månader.
Du har också prisgaranti på tjänsten 100/100 Mbit/s i 60 månader.

TJÄNSTER

Kostnadsexempel 1

Kostnadsexempel 2

HebyNet AB är det bolag inom Lidén Data Gruppen
som levererar tjänster i Tierp Fiber Networks fibernät och nu även i det radionät som Bluecom bygger
i samarbete med Tierp Fiber Network. Vi levererar
en kraftfull Internettjänst på 100Mbps anpassad för
radionätet utan några begräsningar i datamängder,
det finns även en telefonitjänst med vilken du kan
behålla ditt gamla nummer. Se mer information på
vår hemsida, www.hebynet.se/bluecom.

• Internet 100 Mbit/s, bundet
24 mån, årsvis betalning

• Internet 100 Mbit/s, obundet,
kvartalsvis betalning

• Startavgift abonnemang 0 kr

• Startavgift abonnemang 495 kr

• 359 kr/månad under den
första 24-månaders
bindningstiden, sedan 379 kr.
(Betalas årsvis).

• 399 kr/månad
(betalas kvartalsvis)

Telefoni för Internetkund
• Startavgift 795 kr
• Ingen löpande månadsavgift

•

Ett Air2Fibre-nät är trådlöst och installationen är
enkel och smidig; du behöver inte gräva eller göra
åverkan på tomt eller omkringliggande mark

•

Inget kablage eller fiberkablar behöver grävas
ner i området vilket innebär att installationer kan
göras året om.

•

Idag erbjuder vi bredbandstjänster på 100/100
Mbit/sekund, och ännu snabbare tjänster kommer lanseras över tid.

•

Tjänsten har inget tak för datamängd utan kan
jämföras med en fast bredbandstjänst som fiber.

• Tillkommer löpande
samtalsavgifter

HAR DU FRÅGOR?

Tveka inte att kontakt oss om du har frågor
- ring oss på 010-198 94 30, eller mejla
air2fibre@bluecom.se.

Obs! Möjlighet till rutavdrag finns.

