Med LPOnets

fiber
bästa internet och tv
- även i framtiden

Varför LPOnets fiber?
Fiber är en supersnabb och funktionssäker förbindelse, vars dataöverföringskapacitet är
nästan gränslös. Den fasta förbindelsen fungerar galant, även om alla i familjen använder
nätet samtidigt. Förutom bredbandet får du även kabel-tv, om du vill. Till fibern kan du
även koppla ett smart Mesh WiFi-nät, som ger ett täckande trådlöst nät till hela hemmet.
Fiber möjliggör bl.a. smidigt distansjobb, studier, nätspelande och manövrering av smarta hem.
Med fiberförbindelsen kan du även problemfritt njuta av internets tv-innehåll, så som
Yle Areena och Netflix.
Investering i fiber lönar sig, för en bra internetförbindelse är en viktig del av ett modernt hem,
liksom el och vatten.

”En fast fiberoptisk anslutning är det överlägsna alternativet vad gäller hastighet
och funktionssäkerhet. Den räcker till alla nuvarande och framtida Internet-tjänster,
och kommer att göra det i minst 50 år framåt.”
Källa: Kommunikationsministeriet, Snabbare på Webben -broschyr

”Av LPOnets fiberkunder är nio av tio nöjda med tjänsten.”
Taloustutkimus Oy: Kundnöjdhetsundersökningar åren 2013, 2014, 2016, 2018 och 2020

”En snabb och funktionssäker internet- och dataförbindelse börjar redan vara en grundförutsättning i moderna hem och företag. Enligt min erfarenhet vid fastighetsförsäljning,
så ökar en optisk fiberanslutning fastighetens värde och köpintresset växer.”
Risto Volanen, VD, Kiinteistötoimisto – Fastighetsbyrå Pasi Volanen Oy

Funkar 50 år
åtminstone!

Överlägsen beträffande hastighet och
funktionssäkerhet.
Bekymmersfri - LPOnet uppdaterar och
uppehåller fiberterminalen.
En egen odelad förbindelse, som är oberoende
av bostadsområdets andra användare.
En enda förbindelse räcker till för hela
hemmets behov i årtionden framåt.
Höjer fastighetens värde.
lponet.fi/valokuitu

LPOnet - ditt lokala andelslag, som ägs av
nejdens invånare och företag
LPOnet (grundat år 1931) är en växande östnyländsk fibernätsoperatör, som erbjuder
telekommunikations-, internet, TV- och IT-tjänster.
Vi är din lokala operatör på området. Vi fungerar kundinriktat och långsiktigt eftersom vi
är ett andelslag, som ägs av lokala invånare och företag.
Vi är marknadsledare i optiska fiberanslutningar i Östra Nyland - vi har över 6 000
nöjda fiberkunder.
Vi betjänar bevisligen bättre. Enligt undersökning rekommenderar våra kunder oss
i medeltal dubbelt mer än i servicebranschen i allmänhet (NPS).
Vi har kundbetjäningspunkter i Borgå och Lovisa.

Vilka tjänster får jag med fiber?
När LPOnets fiberförbindelse kommer till ditt hem, kan du välja bland olika tjänstepaket det
som passar dig bäst. I FiberWebb-paketet finns bredbandshastigheter även för krävande behov,
t.ex. 1 Gb. Om du förutom snabbt internet vill ha traditionell TV, välj FiberHem-paketet, som även
innehåller kabel-tv. I kabel-tv:n finns över 20 baskanaler samt ett stort utbud betalkanaler.
Paketens innehåll och priser: lponet.fi/internet

Vad kostar det att ansluta sig till fibernätet?
Egnahemshus och parhuslägenheter (färdigt byggda fibernätområden eller områden med
byggnadsbeslut):
Installationsavgift fr. 1.490 € (eller i rater utan extra kostnader fr. 17,74 €/mån). I priset
ingår kabeldragning till fastigheten, vid behov grävning på tomten (max. 20 m) och
installation av fiberterminal i hemfördelningen. Av installationsavgiften berättigar 875 €
till hushållsavdrag i beskattningen.
Då man ansluter sig till fibernätet, lönar det sig att bli medlem, för då är anslutningsavgiften 0 € (310 € för ej medlem). Medlemmen får dessutom 20 % rabatt på tjänstepaketets månadsavgift. Du kan bli medlem genom att köpa en andel, som kostar 500 €.

Hur får jag fiber till mitt hem?
Färdigt byggda områden
LPOnets verksamhetsområde är hela Östra Nyland. Fibernätet täcker i dag stora delar av Lovisa,
Borgå, Lappträsk och Mörskom. När fibernätet har byggts färdigt på ditt område, kan du beställa
fiberanslutningen genast. Då dras fiberkabeln från nätets närmaste kopplingspunkt till din fastighet
och montören kommer och installerar de beställda tjänsterna. Om installationen förutsätter grävning, kan leveranstiden på vintern vara längre än normalt p.g.a. tjäle.
Kolla om du bor på fibernätsområdet: lponet.fi/kuitusaatavuus

Nya fiberprojektområden
Vi utvidgar vårt fibernät enligt efterfrågan. Fiberprojekten startas med att vi informerar
områdets invånare om projektet. När tillräckligt många av områdets fastigheter beställer en
fiberanslutning, bygger vi fibernätet. Vanligtvis är den aktiva försäljningstiden på ett område
ca 3-6 månader och under denna tid bör ca 50 % av områdets fastigheter ansluta sig till nätet,
för att byggandet kan förverkligas.
Efter att vi fattat beslut om att bygga nätet, strävar vi till att inleda arbetet så snabbt som
möjligt. Vi bör dock reservera maximalt ca 10 månader för att bygga nätet, p.g.a. den stora
efterfrågan och väderförhållandena (t.ex. tjäle i marken).
Aktuella fiberprojektområden: lponet.fi/kuituhankkeet
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