
Basic
Fiberuppkoppling

10 000 Mbit/s

Småföretagarpaketet. För dig som vill 
ha fiber & en stabil snabb internetaccess.www.fiberdirekt.se



Behov av en professionell telefonsupport, en snabbare 
Internetaccess, privata VLAN tjänster, hjälp på helger, 
eller kanske tillgång till Stockholms nya höghastighets 
Intranet med en extrem tillgänglighet, säkerhet och 
kapacitet om hela 10 000 Mbit/s. Då skall Ni kika på 
våra Fiber Direkt PREMIUM paket.

Under de senaste månaderna har STOKAB’s fibernät expanderat utanför Stockholms tullar. Det kan 
innebära att även er fastighet nu har tillgång till en fiberanslutning från en så pass låg kostnad 
som 995 sek per månad.

Företagsfiber med hög prestanda, 
tillgänglighet och säkerhet.

Ställer ni ännu högre krav? Just nu uppgraderas: Bromma, Vällingby, Nacka, Solna, 
Farsta & Enskede.

Hos oss får ni: Professionell support via mail. Alltid 
trevlig, välutbildad och engagerad personal.

Är ni också nyfikna på vad Fiber Direkt kan erbjuda? 
Kontakta oss på 08 - 510 615 70, salj@fiberdirekt.se 
eller besök vår hemsida: www.fiberdirekt.se

För er som vill surfa 
snabbt & stabilt via fiber.

Riktigt bra kapacitet &
en publik IPv4-adress.

10 000 Mbit/s 10 000 Mbit/s

BASIC 
10 000

BASIC 
10 000+

Månadskostnad 995 kr 1995 kr
Startavgift

Internet hastighet

E-postsupport

Telefonsupport

IPv6

Publika statiska IPv4-adresser

Avlämning

Tillgänglighetsgaranti

Alarm via SMS & e-post 
vid driftstörning

0 - 10 000 kr
10 000 Mbit/s
Vardagar 8 - 17
Nej
Ja
Nej
Mini switch
99,5 %
Nej

0
10 000 Mbit/s
Vardagar 8 - 17
Nej
Ja
1 st
Mini switch
99,7 %
Ja

Fiber Direkt har levererat 
fiber och IP-trafik i 10 år.

Detta gör vi i samarbete 
med Stockholm Stads IT-
infrastrukturbolag, STOKAB. 
Det finns få saker som 
kan skada ett företag så 
allvarligt som en instabil 
kommunikationslösning. Kort 
sagt, ingen kommunikation, 
ingen business. 

Det är av just detta skäl som 
Stockholm Stad och STOKAB 
har satsat på att skapa de 
bästa förutsättningarna för 
företagare i och runtom 
Stockholms stad.

Till skillnad från många 
andra operatörer så levererar 
Fiber Direkt endast tjänster 
till företag i och runtom 
Stockholm. Detta innebär att 
vi får mer tid till att fokusera, 
prestera och leverera det där 
lilla extra till Er i närområdet.

Besöksadress: Tegnérgatan 3, Stockholm - Postadress: Mailbox 392, 111 73 Stockholm - 08-510 615 70 - salj@fiberdirekt.se - www.fiberdirekt.se


