Klart du skall ha fiber – få fart på företaget!
Under 2017 planeras byggnation av fiber till flera industriområden i Uddevalla. På Lillesjö
industriområde har vi redan glädjen att ha anslutit ett flertal kunder till vårt företagsnät. Självklart vill vi
nu erbjuda möjligheten till de företag som inte har en fiberanslutning i dagsläget.

Vad kostar det?
För 19.900 kr. exkl. moms (ordinarie pris 28.900 kr. exkl. moms) ansluter vi din fastighet till vårt
företagsnät där Uddevalla Energi själva är kommunikationsoperatör.

Snabb och säker uppkoppling med valfrihet i Uddevallas företagsnät
Med fibern följer många fördelar och möjligheter för dig och ditt företag. Tillgång till en säker och stark
internetuppkoppling blir allt viktigare. Allt mer sker på nätet och ställer krav på snabbhet och kvalité
när det gäller kontakt med kunder, administration, inköp, ekonomiska transaktioner eller möjlighet att
arbeta på distans. I vårt företagsnät väljer du som kund vilken leverantör och vilka tjänster du önskar
av våra utvalda tjänsteleverantörer. Drift och underhåll av nätet sköts lokalt av oss på Uddevalla
Energi.

Anmäl ditt intresse
Om du har frågor redan nu angående utbyggnad av fiber på Lillesjö och vill komma i kontakt med oss
är du välkommen att sända ett mail direkt till vår fibersäljare ulrik.engdahl@uddevallaenergi.se.
Ulrik kommer då att kontakta dig. Du är också välkommen att ringa honom på telefon 0522-63 47 32.

Har du redan anmält intresse för fiber till ditt företag?
Har du redan anmält intresse för fiber till ditt företag men saknar svar beklagar vi naturligtvis detta.
Utbyggnaden av vårt fibernät går i rasande fart och vi jobbar intensivt med att tillgodose alla
företagares samt konsumenters behov. Tveka inte att kontakta oss igen om ovanstående information
tilltalar just dig.
Uddevalla Energi är ditt lokala energibolag. Vi finns nära dig och du är viktig för oss. För dig som kund
innebär det att vi alltid kommer att prioritera dig.
Med vänlig hälsning

Ulrik Engdahl
Fiberrådgivare Företag
Uddevalla Energi AB
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