
Fiber till din fastighet,
en investering som lönar sig!

Visste du att...
... en installation av denna framtidsäkra infrastruktur inte bara ger dig den kraftullaste och snabbaste 
bredbandstjänsten utan också höjer värdet på din fastighet? 

Blixtvik ger nu dig som bor i Tallkrogen den unika möjligheten att installera en fi beranslutning direkt 
till Nordens kraftfullaste fi ber nätverk, IP-Onlys Nordenring. De största webbtidningarna, fi lmdistri-
butörerna, radio stationerna etcetera, har alla valt Sveriges snabbaste bredbandsnät för att sprida 
sitt innehåll med. Blixtvik öppnar nu samma fi bernät för privatpersoner. För dig innebär det mer 
kapacitet, till ett lägre pris än vad någon annan Internetanslutning kan erbjuda dig. 

Vill du veta mer?

Kontakta föreningen Tallnet, www.tallnet.se

Blixtvik AB                          0770-799 799
Box 1982                           info@blixtvik.se
751 49 UPPSALA               www.blixtvik.se

CHECKLISTA NÄR 
DU VÄLJER BREDBAND

 Nätet. Blixtvik kopplar dig till Nordens nyaste 
och kraftfullaste nät, IP-Onlys Nordenring, 
så att du har bra fart även långt bortom påfarten.

 Priset. Ärliga priser utan dolda avgifter 
eller påtvingade extratjänster. 

 Rena tjänster. Blixtvik levererar tjänster utan 
spärrar eller trafi kbegränsningar. Du bestämmer.

 Kompetent kundtjänst. Du kommer inte se 
någon dyrbar TV- eller utomhusreklam från oss. 
På Blixtvik har vi istället koncentrerat våra resur-
ser på teknisk expertis och duktig kundtjänst. 
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Skillnad mellan fi ber och ADSL 
En fi beruppkoppling är tillskill-
nad från en ADSL- anslutning 
en stabilare tjänst som är 
mindre känslig för störningar.
Dessutom har du full fart upp- 
och nedströms oberoende av av-
stånd till närmaste telestation.

Varför byta från modem till optisk fi berkabel?
Skillnaden mellan modem och fi ber ligger i tekniken. De fl esta hushåll i Sverige har idag en upp-
koppling via telenätet (ADSL) eller via kabel-tv nätet. Med dessa uppkopplingar är möjligheten att öka 
hastigheten mycket begränsad. Med en fi beranslutning däremot, fi nns ingen egentlig begränsning. 
En fi ber klarar exempelvis hastigheten 40 gigabit/s vilket är tusen gånger snabbare än de snabbaste 
ADSL-anslutningarna som fi nns ute på marknaden idag. Med en ADSL- uppkoppling och andra typer 
av uppkopplingar måste du dela din anslutning med andra i ditt bostadsområde vilket försämrar has-
tigheten på ditt modem. Med en fi beranslutning däremot, använder ingen annan samma fi ber som 
du. 

Bredbandsanslutning direkt i väggen!
Med en fi beranslutning kopplar du upp dig till bredbandsnätet direkt via ett vägguttag istället för via 
ett modem till telenätet. De två olika anslutningarna medför stora skillnader på kvalitet och hastighet 
på ditt bredband. I och med att ADSL ansluts via telenätet är uppkopplingen mer känslig för stör-
ningar än vad en fi berkoppling är. Exempelvis beror hastigheten på ADSL-uppkopplingen på hur långt 
ifrån telestationen du bor. Dessa problem fi nns inte med en fi berkoppling eftersom den är oerhört 
stabil och inte är avståndskänslig. 

En fi beranslutning ger dig fl era fördelar!
Med en fi beranslutning kan du samla dina digitala uppkopplingar till ett och samma ställe - Internet, 
IP-telefoni, TV och hyrfi lm via ditt kraftfulla och snabba bredband. Enkelt och bekvämt! 

Genom en anslutning till Blixtvik får du alltid tillgång till de mest attraktiva IT-tjänsterna inom Internet 
och IP-telefoni. Du får även lika hög kapacitet både i ned - och uppladdningen vilket innebär att du 
laddar hem program, fi lmer och musik med samma höga hastighet som du skickar dina fi ler med. 
En fi beranslutning ger dig en uppkoppling med mycket hög kapacitet som innebär att du utan någon 
extra kostnad kan vara uppkopplad dygnet runt utan att blockera telefonlinjen som ett modem gör. 

UTLOVADUTLOVADUTLOVAD

LEVERERADLEVERERAD

RIKETS KRAFT FULLASTE 
BREDBANDSNÄT. 
NU ÖPPET FÖR 
PRIVATPERSONER.


