Information om bredbandsinstallationen
När det utvändiga arbetet utförts kommer Ni att bli uppringda av Eltel eller FNC om ett datum och tid
då den invändiga installationen ska utföras, då kan ni även beställa extrauttag.

Data
Ett alternativ är trådlös router som man kan köpa för att köra datatrafiken trådlöst. Har man en
befintlig trådlös router så kan den användas om den inte är för gammal. I vissa kampanjer från
tjänsteleverantörerna kan det ingå en router.
Vi kan, om ni hellre vill det, även göra detta som en fast installation med pris enligt prislistan nedan,
punkt 1. Detta ger den högsta bandbredden då man via trådlösa alternativ har en viss förlust.
Ni kan såklart också välja att göra detta själv. Köp en datorsladd (Cat 5e eller Cat 6) enligt egen
önskad längd i detaljhandel. Detaljhandeln erbjuder även andra lösningar bl.a. signal via el-nätet.
TV
Eftersom det är IP TV krävs det en sladd från mediaomvandlaren till den plats där ni önskar ha TVapparaten eller apparaterna. Detta går inte att köra över det trådlösa nätet som används till internet.
Vissa tjänsteleverantörer kan erbjuda trådlösa alternativ, men vi rekommenderar kabel då det är en
stabilare och garanterat störningsfri lösning.
Detta går också att göra själv eller få gjort av oss enligt prislista punkt 1.
Har ni flera tv apparater kan det behövas en switch. Om man beställer tvilling eller trilling-kort från
tjänsteleverantören brukar de tillhandahålla en switch. Eltel/FNC säljer inte switchar.
Det går även att köra denna signal över elnätet enligt vissa leverantörer. Då köper man en enhet på tvfackhandel. Detta går ej att köpa av Eltel/FNC.

Telefoni
Om man beställer en telefonitjänst (s.k. IP-tele), får man en telefondosa från tjänsteleverantören.
Den kopplar man in i mediaomvandlaren, och i telefondosan kan man sedan koppla in en telefon eller
flera trådlösa.
Vill ni använda befintliga, fungerande teleuttag kan Eltel/FNC ordna detta åt er enligt pris 2.

Mediaomvandlare
Vill ni flytta mediaomvandlaren i sin helhet sker detta genom att beställa flytt enligt prislistan punkt 3.

Om Ni vill ha några av dessa tjänster utförda av oss vill vi gärna utföra detta när vi ändå är på plats för
att dra in fibern i huset. Detta för att underlätta för Er så att vi inte skall behöva besöka Er vid flera
olika tillfällen samt för att priset vi ger förutsätter ett besök. Men då behöver vi ha besked om detta
innan vi kommer och utför själva installationen, så att vi kan planera material och tiden för
uppsättning.
Ni anger vid installationstillfället placering av de extra uttag till den montör som kommer och
installerar fiber i huset.

1. Pris för inkoppling av datauttag för bredband eller TV-tjänst. 1 650 kr inkl moms,
tillkommande uttag 1500 kr inklusive moms. Maximerat till 20m. Tillkommande pris per meter
95kr.
2. Pris för inkoppling av tele-uttag 1350 inkl. moms. Maximerat till 20 meter. Tillkommande pris
per meter 95kr.
3. Pris för att flytta mediaomvandlaren utöver de 2 meter som ingår i installationsavgiften.
Grundpris 500kr för 2 meters förlängning, därefter 100kr per meter.

Tjänster samt utbud:
Information kring internettjänster, telefoni samt TV-utbud hänvisas till www.vellingeportalen.se
Vid övriga frågor kontakta info@vesab.se

Om det är något angående installationen Ni undrar över går det bra att kontakta
Malin Landgren på Eltel.
Malin Landgren: malin.lendahl@eltelnetworks.se eller per telefon 0725-984696.
För de som har FNC som entreprenör kontaktar Ni Ronny Zandihn på Relacom.
Ronny Zandihn: ronny.zandihn@se.relacom.com eller 0706-44 34 65.

