Hej!
Vi på IP-Only har tagit fram ett unikt erbjudande för alla stugägare i Olofsbo
Stugförening.
Erbjudandet gäller ägarna av stugor i:
Alkan 5-63
Doppingen 106-156
Ejdern 204-267
Pilängen 304-373
Lassa 404-451
Måsen 504-569
Spoven 606-652
Vipan 801-823
Ordinarie pris för en fiberanslutning är 34,900kr, under kampanjtiden vi driver
här i Falkenberg fram till den 10 Juni har priset varit 18,900 kr.
IP-Only har alltid ambitionen att gräva fiber till 100% och pga mycket
önskemål om fiber i stugbyn har vi lyckats få kampanj på kampanjen.
Det innebär att vi kan erbjuda er en komplett fiberanslutning för 8000 kr där
det ingår, grävning, håltagning, montering av fibermottagare, blåsning av fiber
samt grovåterställning.
IP-Only bygger, driver och äger fibernät i Norden – grunden i det nya digitala
samhället.
IP-Only erbjuder en modell med ett helt konkurrensneutralt nät där IP-Only
inte är egen tjänsteleverantör eller har något underbolag som levererar någon
tjänst. Denna kommunikationsmodell är unik i Sverige. – Dessutom är det
inget krav på att köpa tjänster eller någon nätavgift i nätet!
Tjänsteutbud – Korttidsabonnemang
IP-Only har en tjänst som är specifikt framtagen för delårsboende. Denna
tjänst har varit en riktig succé på landsbygden bland sommarstugeområdena.
Korttidsabonnemanget aktiveras i perioderna: 24h, 7 dagar eller 30 dagar.
Man betalar endast för den perioden man använder internet och detta betalas
med kredit- eller betalkort, prisexempel för 24h internet är 45 kr. Läs mer om
detta på http://halland.ip-only.se/pages/Korttidsabonnemang.
IP-Only vill sätta igång och gräva så snabbt det går vilket gör att betänketiden
för er blir kort och med tanke på priset behöver också en hel del anmäla sig.
Löpande information kommer att uppdateras via mail och på Facebook sidan:
Olofsbo Stugägarförening.
För att göra en beställning, boka ett större möte, eventuella frågor kontaktar
du våra projektledare som befinner sig på plats.
Beställning kan ni i dagsläget ej göra på webben med tanke på att detta är en
helt ny modell som IP-Only tagit fram.
För att beställa för 8000kr och se till att projektet kan börjas grävas inom snart

tid så görs beställningarna just nu genom ett mail till:
jesper.pagerup@ip-only.se
eller
victor.stegerin@ip-only.se
I mailet skriver du följande:
Adress:
Faktura adress:
Fastighetsbeteckning:
För och Efternamn:
Person nr:
E-post adress:
Tele nr:
För att läsa mer om IP-Only, tjänsteutbud, allmänna villkor, osv finns allt
samlat på http://halland.ip-only.se.
Med vänliga hälsningar,
Jesper Pagerup
Projektledare, IP-Only Halland
070-460 17 46
jesper.pagerup@ip-only.se
Victor Stegerin
Projektledare, IP-Only Halland
070-778 24 33
victor.stegerin@ip-only.se

