BREDBAND | VILLA

Vi ger dig mer än bara snabbt bredband
Anslut huset till Umeå Energi Bredband och du kan nyttja internet, telefoni och
tv fullt ut. Anslutningen klarar alla bredbandstjänster, även de som väntar runt
hörnet och är ett framtidssäkert alternativ.
Hos oss får
du alltid dubbelriktad
hastighet. Det
betyder att det går
lika snabbt att ladda
ner som upp.

Vårt öppna stadsnät erbjuder ett av världens snabbaste
bredband via fiber med överlägsen kapacitet för digital kommunikation. Med stadsnätet får du möjlighet att skapa din
egen lösning där du själv väljer de tjänster du behöver, från
de leverantörer du önskar. Vi levererar bredbandsnätet – du
bestämmer innehållet.

Vad kostar bredbandsanslutningen?
Nyanslutning till stadsnätet är en engångskostnad som debiteras när installationen är klar. För detaljerad prisinformation,
besök umeaenergi.se

Bredband via fiber är en klok investering
Anslutningen ökar marknadsvärdet på villan eller radhuset. Det
är en klok och långsiktig investering som lätt kan räknas hem.

Sätt ihop din egen digitala lösning
Vi uppdaterar ständigt våra erbjudanden. Håll utkik i portalen
på ume.net för ännu fler smarta tjänster.

Internetaccess

Tv

Telefoni

Online backup

Få överblick i portalen
I portalen på ume.net får du överblick av hela vårt utbud av
tjänster, oavsett om du är kund eller inte. Har du blivit kund
kan du även se vilka aktiva tjänster och avtal du har. Kanske vill
du uppgradera hastigheten eller skaffa en ny tjänst? Gör det
direkt i portalen, snabbt och enkelt.

För mer information besök portalen på ume.net
eller ring vår kundservice på 090-16 00 20.

Villa
		
1 000 Mbit/s 		
300 Mbit/s		
100 Mbit/s		
10 Mbit/s			

Månadsavgift
790 kronor
379 kronor
349 kronor
250 kronor

Priser inkl. moms från 2014-11-01. Det tillkommer
kostnad från tjänsteleverantören och eventuellt
kostnader för nyanslutning till stadsnätet och internt
fastighetsnät.
Uppgradering till 1 000 Mbit/s och 300 Mbit/s från
annat befintligt avtal innebär en engångsavgift och
fiberkonverter kan behöva bytas ut. Övrig uppgradering kostar inget och kan göras när som helst.
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