
Nytta och nöje med fiber!

Hastigheter för alla behov 
Upp till svindlande snabba 1000/100 Mbit/S 

Valfrihet med öppet nät via Karlshamnsporten
Välj mellan många olika leverantörer av internet-
tjänster telefoni och TV via karlshamnsporten.se

Prisvärda tjänster
Konkurrensen i nätet pressar priserna.

Framtidssäkrat
Fibernätets prestanda kan anpassas för att följa 
marknadens behov under decennier framåt.

Enkelt att använda
Fast och stabil anslutning - fibernätet gör det möjligt för 
ditt företag att få en stabil, snabb och säker lina att surfa, 
ringa, streama, ladda upp/ner stora filer och jobba online 
samtidigt! Man kan också få tillgång till samhällstjänster 
som exempelvis trygghetslarm med mera.

Fakta om fiber.....
• Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtids-

säkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar.

• Fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets 
hastighet. Det gör att man kan få höga hastigheter 
även på långa sträckor.

• Fibernät erbjuder mycket högre hastigheter och möj-
ligheter till ett  brett tjänsteutbud jämfört med telenät 
och TV-antenner.

• Mer än 1 000 000 företag och hushåll i Sverige är idag 
uppkopplade via fiber.

SNABBT FIBER SOM HÅLLER 
FÖR FRAMTIDENS TJÄNSTER
Din fastighetsägare planerar att investera i ett modernt fiber-
nät med den senaste tekniken för att du som hyresgäst ska få 
tillgång till internettjänster i toppklass. Direkt till ditt företag.

1000
MBIT /SEK

B R E D B A N D

När ditt hus är anslutet är det enkelt att komma igång och 
börja använda tjänsterna som erbjuds via karlshamnsporten.se

Gör så här:

1. Gå in på webbadressen www.karlshamnsporten.se, tryck sedan på rutan som 
heter ”Företagstjänster”. Här kan du se vilka företag som erbjuder tjänster anpas-
sade för dig med företag, läsa mer om utbudet samt få kontaktuppgifter direkt till 
respektive leverantör.

2. När du valt leverantör och de tjänster som passar just ditt behov hjälper de dig att komma 
igång och din internettjänst kommer då att börja fungera på en gång. Du betalar sedan 
enbart vald tjänsteleverantör för de tjänster du väljer.

Så här enkelt kommer du igång....

Läs mer på www.karlshamnsporten.se


