TILL DIG SOM BYGGER NYTT

Tänk på oss när du bygger nytt
Med bredband via Lunets fibernät får du en trygg och stabil
internetlösning med högsta möjliga prestanda.
BESTÄLL DIN FIBERANSLUTNING I GOD TID FÖRE INFLYTTNING
För att vara säker på att du ska få din fiberanslutning i samband med inflyttning i ditt
nya hus bör du tänka på att skicka in din beställning minst 12 veckor innan önskad
installation. Beställningen gör du på lunet.se, där du också anger preliminärt
inflyttningsdatum. Tänk på att huset måste vara helt färdigställt för att vi ska kunna
installera bredbandsboxen, golven ska vara lagda och väggarna tapetserade.

GRÄVNING OCH INSTALLATION
I nya villaområden är det förberett för fiber fram till tomtgränserna. Materialet som du
som husägare behöver gräva ner i marken fram till din husvägg får du av Lunet.
Kontakta oss innan du ska börja gräva så bokar vi en lämplig tid för avlämning av
material.
När du har grävt klart på din tomt kontaktar du oss. Vi kan då boka en tid för montering
av bredbandsboxen i ditt hus. Boxen installeras i markplan och på insida yttervägg vid
punkten du har grävt till. Tänk på att boxen behöver ström, se till att det finns ett
eluttag i anslutning till boxens placering.
Tips!
1.

Passa på att gräva ner Lunets slang tillsammans med Luleå Energis elkabel. Om ni
kommer att ha ett mediaskåp i huset bör ni tänka på att placera det i anslutning
till elcentralen. Kontakta din elektriker för mer information.

2.

Om du vill ha din bredbandsbox på ett annat ställe än insida yttervägg, kan du
gjuta eller lägga in ett rör (t.ex. VP-rör) i plattan eller i krypgrunden. Då
installerar vi boxen vid den punkt där röret kommer upp i huset.

På vår hemsida hittar du våra priser samt erbjudanden från våra tjänsteleverantörer, men
även all information du behöver angående grävning och installation. Har du några
frågor så är det naturligtvis bara att kontakta oss på 0920-23 61 01.
Välkommen till Lunet!
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