Västerhagsvägen 17
Håbohus
Vi på Lyssna-Njut Fibernät AB (556183–2923) är Internet- och TVoperatör i din bostad. Fiber är installerat hela vägen in i din mediacentral.
Fastigheten är klar för Digital-TV, Internet, IP-telefoni och vanlig Radio.
Du kan alltid nå oss på 0171-595 65 och boka in besök i vårt kundcenter
på Stockholmsvägen 125 i Bålsta.
Är du intresserad av att beställa Digital-TV, Internet eller IP-telefoni från
oss på Lyssna-Njut Fibernät AB hör av dig till oss och boka tid för att
teckna abonnemang i vårt kundcenter!

Våra tjänster
Digital-TV
SVT-kanaler, TV4, YLE och vanlig radio finns i TV/Radio-uttagen. Flera programpaket finns
för beställning t.ex. Basutbud 239 kr/månad, ca 26 TV-kanaler, inklusive TV-modul och
programkort, vilka lånas under abonnemangsperioden. Vi har 83 TV-kanaler att välja på,
många i HD-kvalitet. Se alla våra programpaket på vår hemsida.
Alla TV-apparater har olika sätt att söka och ställa in kanaler, se bruksanvisningen till din TV
för instruktioner för hur du ska gå tillväga (för mer information: kanalsökning Digital-TV se vår
hemsida lyssna-njut.se).
Vill du ha hjälp att ställa in din TV? För 500kr efter RUT-avdrag kommer vi hem till dig och
ställer in din TV så du kan njuta av alla dina TV-program.

Internet
Internet levereras via Data/TP-uttagen i mediacentralen och kan kopplas vidare ut i
lägenheten. Läs mer om detta på nästa sida.
Det finns olika internethastigheter att välja på. Vår mest populära internetprodukt: 100/100
Mbit till en kostnad av 379 kr/månad.
Till boende på Västerhagsvägen 17 erbjuder vi, när ni tecknar internet med oss, en router
där installation och anslutning av alla dina enheter ingår för 1 000kr. Kom igång och surfa
snabbt och enkelt! Skulle det bli några problem i framtiden hjälper vi självklart till att lösa
dem.

IP-Telefoni
Fungerar med vanliga standardtelefoner. Anslutnings/engångsavgift 395 kr,
månadsavgift 39 kr/månad.
För att flytta med ditt telefonnummer tillkommer en avgift på 295kr.
För mer information om våra tjänster se lyssna-njut.se.

Besöks- och Postadress

Telefontider mån-fre 10-12, 13-18

Telefon

0171-595 65

Stockholmsvägen 125
746 31 BÅLSTA

Öppettider för bokade besök
mån-fre 14-18

Hemsida www.lyssna-njut.se

Ditt mediaskåp och
Icotera fiberkonverterare
Uttagen i
mediacentralen är
numrerade 1-4.
De går till motsvarande uttag
i lägenheten.
Använd nätverkskabeln
ansluten i port 1

Beroende på vad som passar dig bäst finns det flera sätt att koppla mot din
fiberkonverterare. Koppla alltid med en nätverkskabel som är minst 1m lång.

Välkommen tills oss på Lyssna-Njut Fibernät AB!
Lyssna-Njut Fibernät AB (”SE556183292301”) är ett lokalt IT-företag verksamt inom främst Håbo Kommun där bolaget bedriver
verksamheter såsom fiberoperatör och installatör. Allt i egen fastighet på Stockholmsvägen 125, Bålsta. Antalet anslutna
enskilda och företag beräknas till ca 4 500 st. Progression sker ”in house” med egen anställd personal. Årsomsättning 24 MSEK
och 11 anställda. Företaget grundades 1973.

