
Öppet stadsnät flerfamiljshus
Med en anslutning till öppet stadsnät för flerfamiljshus får era hyresgäster 
tillgång till en marknadsplats där oberoende tjänsteleverantörer anslutit 
sig och erbjuder olika typer av tjänster med allt från internet och tv till smarta-
hemlösningar. Det innebär att vi har ett stort tjänsteutbud med pressade priser. Med 
det öppna stadsnätet väljer respektive hyresgäst vilka tjänster de vill köpa och vilken 
tjänsteleverantör som ska leverera dem helt efter deras egna behov. 

Förutom fördelen med den stora valfriheten för era hyresgäster, där de kan välja att 
köpa flera eller inga tjänster alls, är även en fördel att ni framtidssäkrat er fastighet 
inom kommunikationsområdet. Det enda ni som fastighetsägare behöver göra för att bli 
ansluten till det öppna stadsnätet är att förbereda fastigheten genom att ett fiberbaserat 
fastighetsnät finns tillgängligt till alla lägenheter. Har ni inget fastighetsnät sedan innan 
kan ni bygga det själva alternativt bygger vi det åt er. 

Allmänt
Med vårt öppna stadsnät får hyresgästerna tillgång 
till en marknadsplats där cirka 20 oberoende 
tjänsteleverantörer finns. Vi har därmed ett brett 
tjänsteutbud med konkurrenskraftiga priser. Varje 
hyresgäst väljer fritt vilka leverantörer och tjänster 
som passar just dem. 

Process
Efter att avtalet är tecknat med fastighetsägaren 
om att ansluta alla lägenheter kontaktas 
fastighetsägaren av en av våra projektledare som 
ansvarar för fiberinstallationen. När installationen 
är klar kan hyresgästerna beställa de tjänster de 
önskar via vår hemsida.

Utrustning
Utrustning som ingår är en mediabox i respektive 
lägenhet/ lokal. 

Pris
Priset består av en fast anslutningsavgift samt en 
stadsnätsavgift per lägenhet/ lokal som faktureras 
till fastighetsägaren. Tjänsterna som beställs 
faktureras direkt från tjänsteleverantören till 
hyresgästen som köper tjänsten. 

Om fastigheten inte är ansluten kontaktar ni som 
fastighetsägare oss för en offert och för vilka 
möjligheter ni har för att bli ansluta.

Teknisk beskrivning

Nyfiken på mer?
Varmt välkommen att kontakta oss på 
sales@splitvision.se eller 033 - 35 72 40


