Klart du ska välja

bredband
via fiber

Gör dig redo för framtiden
När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt
liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många
skärmar och apparater som helst, utan att ditt internet går ner,
blir långsammare eller hackar.
Att ansluta sig till fibernätet är en investering som gör hemmet
redo för framtidens behov. Förutom att du får en stabil och
kraftfull uppkoppling ser du även till att både attraktionskraften
och värdet på din fastighet ökar.t ökar.

Bredbandet som gör
vardagen enklare

Välj tjänster och leverantörer på
bredbandsportalen skekraft.net

En snabb och stabil internetuppkoppling har blivit en nödvändig
och naturlig del i vår vardag. Och ju mer integrerad tekniken blir i
våra liv, desto mer ökar kapacitetskraven. När du beställer fiber till
ditt hus kan du direkt abonnera på tjänster upp till 1 000 Mbit/s.

Via vårt öppna nät erbjuds ett brett utbud av telefoni, tv och
internettjänster upp till 1 000 Mbit/s. Att nätet är öppet innebär
att det råder fri konkurrens mellan flera olika tjänsteleverantörer
och tjänster.

I det växande digitala samhället möjliggör en fiberuppkoppling
att du kan ta del av framtidens tjänster. Antalet internetanslutna
apparater i hemmet blir också fler. Några exempel är utrustning
som gör att du kan ha koll på energiförbrukningen och fjärrstyra
värmen i bostaden via mobilen. Eller uppkopplat larm och vårdtjänster i hemmet.

På så sätt kan du alltid ta del av prisvärda erbjudanden av bra
kvalitet. Gå gärna in på bredbandsportalen skekraft.net och
utforska utbudet. Det tål att jämföras och du kan spara pengar
på kort och lång sikt.

En bra uppkoppling handlar i dag om mycket mer än bara nöje
och fiber kan erbjuda en upplevelse som andra tekniker saknar.

Fördelar med bredband via vårt fibernät
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor valfrihet att välja bland olika leverantörer och tjänster
Låga abonnemangsavgifter
Supersnabbt med mycket hög kapacitet
Utrymme för framtidens alla tjänster och krav
Fast månadsavgift oavsett trafikmängd
Samma höga hastighet oavsett avstånd
Skicka och ta emot information lika snabbt
Stabilt och driftsäkert nät

För tillfället finns det ett tiotal tjänsteleverantörer som du kan
välja bland. Du bestämmer själv vilka tjänster och vilken leverantör
som passar dig bäst. Du kan också byta leverantör eller välja bredbandshastighet utan att sitta fast i långa bindningstider.

Tjänsteleverantörer som du kan välja
•
•
•
•
•
•

AllTele
Bahnhof
Bredband2
Bygdsiljum First
Riksnet
Sappa

•
•
•
•
•

Telia
Tyfon
T3
Universal Telecom
Viasat

Så här väljer du rätt hastighet
1. Summera antalet personer som
kommer använda bredbandet
Om ni är flera i hushållet har ni sannolikt behov av
en högre hastighet. Inte minst om ni planerar att
använda bredbandet samtidigt.
2. Fundera på vilka tjänster du
planerar att använda
Om du till vardags har ett enklare användande som
e-post, bankärenden eller hålla koll på sociala medier,
då klarar du dig med en lägre hastighet. Medan att
streama film, tv och sport samt gaming kräver mer.

Hastigheter som passar alla behov

3. Räkna antalet enheter som du planerar
vara uppkopplad på
Smarta telefoner, läsplattor och datorer som använder
anslutningen samtidigt kräver mer kapacitet. Då passar
en högre hastighet bra. Särskilt om du streamar och vill
kunna uppleva bästa möjliga bildkvalitet av den senaste
tekniken, som till exempel HDTV eller Ultra HDTV.

Vi har ett utbud av hastigheter passar både det lilla och stora
behovet. Det är ditt användande som avgör hur snabbt bredbandet bör vara. Här har vi samlat information för att göra det
enklare för dig att välja hastighet på ditt bredband.
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Det absolut
mesta av det bästa

Snabbt, stabilt och prisvärt
Vi erbjuder dig ett av landets
bästa fibernät med tillgång till
snabba, stabila och prisvärda
tjänster. Det har också gett oss
nöjda kunder.
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