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Information
Bråta fiberförening har via Gullspångs kommun fått informationen att ADSL-tjänsten i
Bråta och Fagerlid ska släckas ned. Släckningen kommer att vara genomförd inom 3-5
månader.
Det här betyder att flera av oss blir av med Internetuppkopplingen från sommaren och tills i
december då fibernätet förväntas vara i drift.
Net at Once som är vår kommunikationsoperatör i fibernätet, erbjuder medlemmar i Bråta
fiberförening en mobiluppkoppling till förmånligt pris och ingen bindningstid. Här nedan finns
uppgifter om pris, teknik och hur man köper mobiluppkopplingen. Det går bra att teckna
mobiluppkoppling direkt.
Quadracom, företaget som driver ADSL-tjänsten idag, kommer att skicka ut personlig
information till de berörda 3 månader innan de släcker ned tjänsten. Även Quadracom lämnar
erbjudande om mobila uppkopplingsalternativtill sina kunder. Kontakta deras kundtjänst för
ytterligare info, se kontaktuppgifter nedan.
**********************************************************************

Erbjudande från
Fram till dess att era fibertjänster kommer igång i er förening erbjuder vi föreningens alla
medlemmar Mobilt bredband Medium till en månadskostnad av 149 kr/mån (ord 249
kr/mån) utan någon bindningstid, övergången till fiber blir enkel och smärtfri.
I Mobilt bredband M ingår 10 GB data per månad, en nivå som de flesta bör klara sig på
under begränsad tid. Det finns högre nivåer att tillgå enligt våra ordinarie prislistor. Mobilt
bredband har startavgift 375 kr. Behöver man, kan man köpa dongel för uppkopplingen från
oss för 695 kr

Beställ mobilt bredband hos

kundtjänst

Privat

Företag

Telefon: 0771-40 44 00
Helgfri vardag 9:00–20:00

Telefon: 0771-40 44 00
Helgfri vardag 08:00–17:00
Övrig tid via jourtelefon

Support: kundtjanst@netatonce.se
Försäljning: sales@netatonce.se
Ekonomi: ekonomi@netatonce.se

Priser Mobilt Bredband
Startavgift
Dongel (USB-modem)
Small (5-20 Mbit/s, 4 GB data)
Medium (10-50 Mbit/s, 10 GB
data)
Large (10-50 Mbit/s, 20 GB data)
XL (10-50 Mbit/s, 40 GB data)

375 kr
695 kr Går fint att använda egen om du redan har en
149 kr/mån
149 kr/mån Erbjudande

F-Secure PC Protection

39 kr/mån Virusprogram (3 mån fritt)

349 kr/mån
449 kr/mån

Kundtjänst Quadracom
Telefon: 0771 – 55 05 60
E-post: info@quadracom.se
Öppettider:
mån-fre 10.00–20.00 lör–sön 11.00-15.00

http://bytinternet.se/

