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Vi planerar att bggga Fiber i ditt område och just nu har du möj.Lighet att ansluta ditt hus
tiLL ett fördelaktigt pris.

För 19 900 kr (ord. pris 34 900 kr) får du en ngckelfärdig fiberanslutning med upp tiLl
1000 Mbit/s i huset. Du har möjLighet att delbetaLa från 357 kr i månaden*.
Erbjudandet gäller under förutsättning att anslutningsgraden är tillräcklig hög för bgggnatjon.

Med fiber får du en fromtidssäkrad bredbandsuppkoppling med en kapacitet som klarar
av att hela familjen surfar hur mgcket som helst -samtidigt.
VG!afFih©i: med ZiEiu§.

Med Zitjus är du fri att väLja de tjänsteLeverantörer och tjänster inom tv, bredband och
telefoni som passorjust dig och din famiLj.

Telia, Bredbandsbolaget, Comhem och Boxer är bara några exempel på alla de tjänsteLeverantöfer som finns i Zitius nät. Besök vår tjänsteportal: www.qmarket.se för att se
heLa utbudet.
Kontcikta oss gärna om du har frågor på: Landsbggd@zitius.com

Med vänLiga hälsningar
Zitius §ervi€© D©Eiverg AB
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Om Zitius Service Deliverg AB

Zitius är idag Sveriges största kommunikationsoperatör och en del av Telia Compcing AB. Zitius erbjuder öpp-

na nätlösningar för stadsnät, fiberförenlngar, fastighetsbolag, bostQdsrättsföreningar m.fl. Zitius vörncir om en

Öppen modell med full konkurrens och transparens för kundemas bösta. Med den senaste tekniken sökerstöLler Zitius en hög kvalitet och möjliggör för ett brett tjänsteut,biid av TV, telefoni och bredbond från de starkaste

tjänstelevefantörema, och i förtäiigflingen föf atla tiltkommonde tjönster.
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Vi välkomnar till möten där representanter från Zitius Service DeLiverg kommer

vara på plats för att presentera den planerade fibersatsningen och svara på
era frågor. Vi kommer att berätta om Zitius, vårt erbjudande och planema
framåt. Då det är begränsat med platser hoppas vi att ni kan komma en
person från respektive hushåLl.1 bifogat avtal ser ni vilket område ni tillhör.

E#äF: Tisdag den 21:e februari kl.18.30 för er som tillhör områdena SvedaLa

Nordost & SvedaLa Sgdost
VffiF: SvedaLa tenniskLubb, Tennisgatan 3, 233 32 Svedala
MffiFå Onsdag den 22:e februari kl.18.30, för er som tilLhör område SvedaLa

Nordväst
Vfflff: SvedaLa tennisklubb, Tennisgatan 3, 233 32 Svedala
Näff= Torsdag den 23:e februari kl.18.30, för er som tiLlhör område Svedala

Sodväst
W©F: Svedala tennisklubb, Tennisgatan 3, 233 32 SvedaLa

Väl mött!
Med vänliga hälsningar
Eitius S®8Gwi€@ E»©Liw@ru AE§
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