
 
Ditt pris 8 015 kr
Fiberinstallation inkl.
bredband 500/500 Mbit/s
i 24 månader.
(Ord. pris 26 876 kr)

 

Just nu!
Fiberinstallation
från IP-Only med

fritt bredband
från Viasat.

Nu ingår 
bredband 

i 24 månader!

PRIMÄR LOGOTYP MED PAYOFF

MONOKROM VERSION

Vi ska eftersträva att använda vår payoff i kommunikation där logotypen fungerar som avsändare.
Den ska finnas med i annonser, banners eller som slutbild i en powerpoint-presentation.
Den ska inte finnas med där sammanhanget gör att den blir så liten att den inte kan läsas eller där logotypen
fungerar som ett märke, exempelvis i hörnet på ett visitkort, mobilapp eller powerpoint-bild.

FÄRGVERSION

7 

Fiber till din fastighet

PRIMÄR LOGOTYP MED PAYOFF

MONOKROM VERSION

Vi ska eftersträva att använda vår payoff i kommunikation där logotypen fungerar som avsändare.
Den ska finnas med i annonser, banners eller som slutbild i en powerpoint-presentation.
Den ska inte finnas med där sammanhanget gör att den blir så liten att den inte kan läsas eller där logotypen
fungerar som ett märke, exempelvis i hörnet på ett visitkort, mobilapp eller powerpoint-bild.

FÄRGVERSION

7 



Fiber
bredband Viasat

500/500 Mbit/s
Månadspris: 0 kr/mån*

Bindningstid: 24 mån

TOTAL PRIS: 8 015 KR
(Ord. pris 26 876 kr)

Endast
fiberinstallation

Bindningstid: 0 mån

TOTAL PRIS: 11 015 KR
(Ord. pris 34 900 kr)

Läs mer om fiber från IP-Only på ip-only.se

 

 
 

 

Viktigt att tänka på när du väljer fiberleverantör
– förutom priset

Vår kundservice är alltid redo att hjälpa dig med allt som har med
din fiber att göra. Vi försvinner inte när fibern är aktiverad. Du når 
oss vardagar mellan 9-12 och 13-16 på tfnr 0200-43 00 00. Besök 
även vårt kundforum, kundservice.ip-only.se

*Fritt bredband 24 mån ordinarie pris 11 976 kr, installation går endast att betala som engångsavgift 8 015 kr. 
Priset baseras på att ROT/RUT kan utnyttjas till fullo (3 885 kr) och att Viasat subventionerar installationen med 
3 000 kr. I priset ingår kostnadsfritt bredband från Viasat i 24 månader (500/500 Mbit/s) samt fiberinstallation 
från IP-Only. Efter 24 månader kan du fritt välja bredbandsleverantör i vårt öppna nät.

Värdet av bredband baseras på Viasat ordinarie prislista på 499 kr i månaden för 500/500 Mbit/s.
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