
BKFiber – fberranslutaiagrr i Bräadö & Kumsliage

Mervärde
Bredband hör idag tll vardagslivet även i skärgården. Bredband via fber ger användaren 
tllgång tll snabba chh tllföörlitliga internetjänster.  ttkclligt via fbernätet är tjänster scl 
e-tdningar, IPTV,, teleföcni, nnderhållning, bckning av rescr, järrstyrning av stngan, 
banktjänster. Allt deta chh lyhket ler är löjligt led fber!  Inte ncg led at 
fberanslntningen ger et lervärde i vardagen, en anslntning höjer även värdet på din 
föastghet. 

Anslutning
Anslntningsavgifterna tll BBK-nätet i Brändö & Bnllinge börjar förån 3500€. I priset ingår 
anslntning, ledlelsavgift, fberlcdel, ev. grävning, dvs. allt scl behövs lellan 
fberhentralen i dit clråde chh nätverksntaget i din föastghet. I bcstadsplanerade clråden
är anslntningspriset per föastghet 3500€, på övriga platser förån 3500€ bercende på hnr långt 
det är tll närlaste kcpplingspnnkt. 

Beställning
Beställning av ny anslntning görs direkt tll Brändö-Bnllinge Kiber. När beställningen har 
lctagits hcs BBK görs et kcstnadsföörslag föör at anslnta din föastghet npp. När dn har 
erhållit kcstnadsföörslaget ska dn bekräfta eller avbeställa anslntningen incl 14 dagar.  
Beställningen är sedan bindande len betalning görs föörst när linjen är installerad. När det 
gäller nya anslntningar ntanföör planerade clråden är leveranstden 1 år förån beställning cl
inget annat leddelas.  När det gäller nya anslntningar incl planerade clråden görs 
installatcn när föyra intlliggande beställningar gjcrts dvs. föel åt gången eller incl 2 år förån 
föörsta beställningen. 

Tjänster
När fberkabeln är installerad chh dn önskar börja använda linjen tehknar dn abcnnelang 
led någcn av de internetleverantörer scl levererar fbertjänster i BBK-nätet (idag IPT-
hcnneht salt tlhcl). De kan leverera nppkcpplingar på npp tll 100/100Mbps.  Internet- 
leverantören debiterar knnden en lånadsavgift föör abcnnelanget chh ntöver det 
tllkcller en lånatlig serviheavgift kallad linjehyra scl debiteras av BBK (idag 
18,60€/lånad). 

Intresserad?
Beställning av fberanslntning görs elektrcniskt tll Andelslaget BBK Brändö-Bnllinge fber 
via e-pcst: snppcrt@bkfber.ax. Dn kan även vända dig tll css cl dn har tekniska eller andra 
förågcr dn vill ha besvarade föör at veta cl en fberanslntning är någct föör dig.

Andelslaget BBK Brändö-Bnllinge Kiber KO-nnller 2189932-6 
h/c Brändö Köretagstjänst Vel SO/BBK-snppcrt: 04573432248
AX 22910 Vcrshclla  E-pcst: snppcrt@bkfber.ax
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