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Nu bygger vi fiber från Stafsinge till Morup! 

Med hjälp av IP-Only får du fiber ända in i huset för 18 900 kr!  

Beställ innan 15 mars 2016.  

 

Det har varit en stor efterfrågan på fiber och äntligen har vi nu chansen att få fiber. IP-Only 

Halland går ut med detta förmånliga erbjudande på fiberanslutning! 

IP-Only 

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!  

Installation 
Pris för hela installationen är 18 900 kr och med mycket förmånliga villkor på delbetalning. 

Allt du behöver göra är att beställa innan 15 mars 2016. 

Tjänsteutbud – Öppet nät 
IP-Only har ett konkurrensneutralt och brett utbud av tjänster! I det öppna nätet kan du 

köpa tex: Internet 100/10 Mbit/s och telefoni för ca 200 kr/mån! TV med 20 st kanaler 

kostar från 139 kr/mån. Det finns någonting som passar alla i IP-Onlys öppna nät, se mer på: 

halland.ip-only.se. Vi reserverar oss för prisförändringar från våra tjänsteleverantörer. 

OBS! Ingen ytterligare månadskostnad tillkommer! 

Tjänsteutbud – Korttidsabonnemang 
IP-Only har en tjänst som är specifikt framtagen för delårsboende. Denna tjänst har varit en 

riktig storsäljare på landsbygden bland sommarstugeområdena. Korttidsabonnemanget 

aktiveras i perioderna: 24h, 7dagar samt 30 dagar. Man betalar bara för den perioden man 

använder internet och detta betalas med kredit- eller betalkort, prisexempel för 24h internet 

är 45 kr. Läs mer om korttidsabonnemangen på halland.ip-only.se. 
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Prisjämförelse 
Här är en prisjämförelse för att Du enkelt ska kunna se hur det kan se ut med och utan en 

fiberanslutning.  

 

Hos IP-Only Halland kan du dessutom delbetala din fiberanslutning från 420 kr/mån! Du 

betalar heller ingenting förrän installationen är komplett, så inga insatser behövs. 

Exempelvis kan du betala 420 kr/mån i 5 år – tillsammans med internet & telefoni blir det 

endast 617 kr/mån – det är billigare än vad de flesta betalar för sina tjänster idag! 

 

Hur går jag med?  
Beställ fiber på vår hemsida http://halland.ip-only.se/formular eller skicka in den bifogade 

anslutningsblanketten.  

OBS! Du måste göra detta innan 15 mars 2016 för att få vara med på fibertåget. 

 

Frågor? 
Hör av dig till Tore Holmefalk, tore@holmefalk.net eller ring 0708-960 666.  

Läs även på: www.stafsingemorupfiber.se 

 

 

Vänligen 

IP-Only Halland – Sveriges nya fibernät! 
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