
Radhus� ber.

Internet, TV och telefoni  
för samfälligheter och 

fastighetsägare



Sättet vi kommunicerar och konsumerar media 
på är i ständig förändring och utvecklingen går 
snabbt. Många använder idag Internet för att 
se på TV och hyra fi lm, spela spel eller lyssna på 
musik. För andra är en stabil uppkoppling ett 
absolut krav för att kunna arbeta och studera 
hemifrån eller kommunicera via telefon, e-post 
eller Skype. Allt fl er hushåll är beroende av en 
riktigt snabb och driftsäker internetuppkopp-
ling. Många äldre uppkopplingar kan krångla 
eller börja gå långsamt när fl era i bostaden och 
fastigheten använder Internet samtidigt. Det är 
här IP-Only kommer in i bilden med vårt snabba 
och öppna nät.

Vi bygger � ber till hela Sverige

IP-Only bygger, driver, och äger fi berinfrastruktur 
i Norden och lägger grunden för det nya digitala 
samhället. Vi investerar för fullt i Sverige – här driver 
vi ett rikstäckande fi bernät och ett växande antal 
stadsnät i samarbete med kommunerna. Vi levererar 
internetanslutning och kommunikationslösningar till 
såväl privatbostäder som företag. Ledstjärnan i arbetet 
är en övertygelse om Internet som bas för all form av 
kommunikation. Genom våra fi beranslutningar kan 
kommuner, företag och privatpersoner ta del av alla 
de fantastiska tjänster som kommit att bli allt mer 
oumbärliga för oss alla.

IP-Onlys vision handlar om att fortsätta att göra 
Internet tillgängligt för allt fl er. Alla våra stadsnät är 
öppna och neutrala för att skapa valfrihet och den kon-
kurrens som krävs för att nya tjänster och nytt innehåll 
ska fortsätta att skapas, uppfi nnas och fylla nätet.

Nu är vi på väg till din kommun. 
Låt oss tillsammans bygga Sveriges nya fi bernät.

 

En framtidssäker
uppkoppling



Varför är IP-Only intressant för 
fastighetsägare och samfälligheter?
Framtidssäkert

Vi erbjuder en fi beranslutning som uppfyller era bo-
endes krav på kommunikationslösning för överskådlig 
tid framöver, till privatpersoner och lokalhyresgäster. 
Som fastighetsägare eller samfällighetsförening kan 
ni välja att låta IP-Only installera ett komplett fi ber-
fastighetsnät till alla boende och lokaler eller ansluta 
ett befi ntligt fastighetsnät, förutsatt att det uppfyller 
IP-Onlys krav. Enkelt och prisvärt. 

Öppet

Vi erbjuder ett öppet nät, vilket betyder valfrihet 
– ingen inlåsning till en enskild tjänsteleverantör med 
begränsade eller onödigt dyra erbjudanden. De boende 
väljer själva vilka tjänster och vilken leverantör de vill 
använda och valet görs enkelt i vår aktiveringsportal 
eller genom att kontakta en tjänsteleverantör. 
Fri konkurrens skapar bäst erbjudanden. 

Se några prisexempel här i tabellen till höger.

Värdehöjande

Vi erbjuder kort och gott en prisvärd fi beranslutning 
som rakt av höjer värdet på er fastighet.

Tryggt

IP-Only har levererat kommunikationslösningar 
i Sverige i över tjugo år. Vi kan Internet. 

Lokalt

IP-Only arbetar lokalt, med personal som känner 
regionen och leverantörer som fi nns på den lokala 
marknaden. Vi fi nns nära er.

Tjänst Pris/månad, från

Internet 10/10 Mbit/s 189 kr

Internet 100/10 Mbit/s 209 kr

Internet 250/100 Mbit/s 329 kr

Internet 1 000/100 Mbit/s 549 kr



Välj mellan många 
leverantörer av bredbandstjänster 

Exempel på tjänsteleverantörer i det öppna stadsnätet. Tillgängliga leverantörer skiftar mellan olika stadsnät och utbudet ändras över tid. 

Om IP-Only 

IP-Only – Sveriges nya � bernät, erbjuder säkra och 
prisvärda � beranslutningar till hushåll, företag och 
o� entliga verksamheter.

IP-Only grundades 1999 och driver ett nordiskt � bernät 
och levererar också kapacitet till några av världens 
största operatörer och företagskunder med mycket 
högt ställda krav. 

Läs mer på www.ip-only.se

3
3

7-6
0

8
2

3


