
Fiber 

Så kommer du igång

www.zmarket.se

Tre sätt att snabbt komma igång med din fiberuppkoppling:

1. Koppla in dig och  
välj direkt:

Ta en nätverkskabel och 

koppla in i fiberuttaget,  

surfa sedan in på Zitius  

tjänsteportal zmarket.se och 

välj bland de tjänster inom  

t. ex. TV, bredband, larm 

och telefoni, som finns i ditt 

lokala nät.

2. Ring till 
Bredbandsrådgivaren

Behöver du mer information om 

vad som passar just dig bäst, 

ringer du Bredbandsrådgivaren 

på tfn: 010-130 79 79.  

Bredbandsrådgivaren är en 

opartisk rådgivare som även 

kan hjälpa dig att komma igång.

3. Ring direkt till  
tjänsteleverantören

Om du redan vet vilken  

tjänsteleverantör du vill ha kan 

du ringa direkt dit och få hjälp 

med att komma igång.

Välkommen till ett boende 
med öppet fibernät
Du bor i ett hus med öppet fibernät, vilket innebär att du kan få en kapacitet i ditt 

bredband som slår all annan befintlig teknik. Eller bara en sådan enkel sak som att 

faktiskt få den hastighet du valt. Alltid. 

Att optiskt fiber dessutom är den enda teknik som är riktigt energisnål, strålningsfri 

och framtidssäkrad gör den inte mindre åtråvärd. - bredband med  
ljusets hastighet



Via fiberanslutningen får du inte bara driftsäkert internet. Du kan dessutom få TV,  
billig telefoni och en mängd andra tjänster via bredband. Gå in på vår tjänsteportal  
Zmarket.se, så kan du se vilka aktuella tjänster och erbjudanden som är intressanta 
för dig.

I det öppna nätet är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vilka  
tjänster eller vilken kapacitet du ska välja. Det gör du. Den öppna konkurrensen 
gör att utbudet – både i kvalitet och pris slår det mesta. 

Är du extremsurfare  
eller minisurfare?
Optisk fiber är helt oberoende av mängden användare, 
av avstånd och av väder. Du behöver alltså inte 
gardera dig med högre kapacitet för att vara  
säker. Du utgår helt enkelt ifrån dina  
behov och den hastighet  
som passar dig.

Minisurf
Minisurf är för dig som 
sällan använder internet. 
Du betalar räkningar, 
mejlar och chattar. Passar 
den som har en dator som 
sällan används i hushållet.

Normalsurf
Normalsurf passar dig 
som surfar, streamar 
video (t ex YouTube), 
mejlar och laddar upp 
bilder. Kapaciteten 
räcker för de flesta 
aktiviteter.

Supersurf
Supersurf passar när 
flera personer delar på 
samma uppkoppling,  
tittar på webb-TV, 
streamar musik och 
film. Allt går snabbt och 
smidigt, även med flera 
användare. Att jobba 
hemifrån är inga som 
helst problem.

Extremsurf
Extremsurf är för den  
som vill ha det bästa och  
snabbaste bredbandet som 
finns på marknaden.  
T.ex. om du vill streama  
HD-film, spela on-line spel 
eller liknande. I många av 
våra nät har vi redan  
världens snabbaste  
bredband för privatpersoner, 
dvs 1000 mbit/s.  
Gå in i ditt nät på zmarket.se 
och se om framtiden redan 
har kommit till dig.

Bredare utbud och bättre  
priser med öppet nät

Går det att t.ex. beställa bredband från en tjänsteleverantör, TV från en annan  
och telefoni från en tredje?   
Absolut, du är helt fri att välja det som passar bäst för dig. Skulle du föredra att  
beställa allt från samma tjänsteleverantör, så erbjuder några även paketlösningar.
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