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LPOnet FiberWebb  
      
                            Pris €
  
FiberWebb -tjänstens månadsavgift €/mån:                                                            Medlem *    Ej medlem 

 FiberWebb S  ………………………………………………………….. 38,80                48,50 
 FiberWebb M  …………………………………………………………. 48,80                61,00 

FiberWebb L  ………………………………………………………….. 59,90                74,88 
 
*Pris för medlem i LPOnet Osk Anl. 

 
För att kunna öppna FiberWebb-tjänsten, bör du ha LPOnets fiberanslutning i din fastighet.  
Paketet innehåller inte dataskyddstjänst och inte heller trådlöst hemnät (WiFi). 
 
 
Tjänsteinnehåll 
 

   S  M  L 

Internetförbindelse  200/100 M 500/200 M 1000/500 M 

Fiberterminal  X  X  X 

E‐post  X  X  X 

Fast IP‐adress (MAC‐bunden)  1 st  3 st 
 
 
 
Engångsavgifter  
 
Öppning av tjänst (gäller medlemmar och dem som betalat fibernätets anslutningsavgift).…….  79,00 
 
Öppning av tjänst och anslutningsavgift till LPOnets fibernät* ……………………………………..      310,00 
 
Byte till FiberHem / byte av fiberterminal …………………………………………………………….  99,00 
  
Ändring av tjänst ………………………………………………………………………………………...  10,00 
 
Öppning av tjänst, som varit stängd p.g.a obetalda räkningar ……………………………………..  10,00 
 
*) Med anslutningsavgiften blir anslutaren berättigad att använda tjänsterna i LPOnets fibernät. Bruksrätten hålls 
kvar hos anslutaren då han flyttar till en annan fastighet, som har LPOnets fiberförbindelse. Avgiften är personlig 
och den gäller en (1) fiberanslutning. Anslutningsavgift 0 € för medlemmar i LPOnet Osk Anl. 
 
 
Tilläggstjänster 
 
 
Kabel-tv €/mån …………………………………………………………………………………………..    7,65 

Tjänstens installering 99 €. Installationen kan även kräva kablering av det interna  
nätet, vilket faktureras skilt. 
 

TV-kort till kabel-tv:n €/mån ………………………………………………….....................................    2,90 
 
F-Secure dataskydd, se skild prislista. 
 
 
 
 
                           
 
Denna prislista gäller egnahemshus samt husbolag, där LPOnets fibernät har dragits ända in till lägenheterna  
(fiberterminal finns i varje lägenhet) men till lägenheten hör ej bredband, som ingår i bolagsvederlaget. 
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Observera beträffande FiberWebb-tjänsten 
 
 

 Internetförbindelse. Fiberbredbandets dataöverföringshastighet i det fasta nätet varierar mellan 90-100 
% av anslutningens anmälda teoretiska maximihastighet (som undantag 1G/100M –hastigheten, vars 
växlingsintervall är större). Den slutliga hastigheten hos användaren beror bl.a. på hemmets interna nät, 
användarens terminalapparat eller servern, som datorn är i kontakt med via internet. Den normala 
uppskattade växlingsintervallen för fiberbredbandets hastighet gäller ej då man använder 
fiberbredbandet trådlöst, utan endast internetförbindelse med fast nätkabel. För att laddningshastigheter 
över 100M kan förverkligas, förutsätts att kablarna i fastighetens interna nät är minst av kategori 6 
(CAT6). Dessutom bör datorn och dess nätkort samt hemmets interna nät och dess apparater stöda 
hastigheten 1 Gbit/s. För att kunna använda internet behövs en dator med nätkort och dataskyddstjänst.  

 Fiberterminalen ingår i tjänsten och LPOnet ansvarar för apparatens underhåll. Till fiberterminalen kan 
du med fast nätkabel ansluta hemmets apparater, som är i kontakt med internet. 

 E-postlådor. I tjänsten ingår 1-5 st e-postlådor. Om den öppnade e-postlådan inte är i bruk på sex (6) 
månader, kan e-postlådan stängas. LPOnet har rätt att förstöra eventuella e-postmeddelanden, som 
finns i den stängda e-postlådan. 

 Fast IP-adress. Då du har FiberHem M- eller L –paketet, får du vid behov 1-3 apparatbundna (MAC-
bundna) fasta IP-adresser.  

 
 


