
Er du interessert i å få  
fiberbredbånd til deres gård? 

LYNET INTERNETT

VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND

Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres – til en lavere pris  
enn dere betaler for gammeldags kabel-tv bredbånd idag! For godt til å være sant?  
Absolutt ikke! I denne brosjyren forteller vi deg hvorfor og hvordan.



Er dere interessert i å øke eiendomsverdien deres?

Er dere interessert i å gi alle som bor i gården mulighet til å velge billigere og bedre 
bredbåndsløsning enn de har idag, uten merarbeid for dere i styret?

Får dere levert kabel-tv-bredbånd kamuflert som hybridfiber-coax med 
slappe opplastingshastigheter?

Ønsker dere å ha muligheten for å spare penger på tv-avtalen deres i fremtiden?

Hvis dere svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene kan Lynet Internett hjelpe dere.
Denne brosjyren forteller dere hvordan!
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Spørsmål til deg i styret



Bedre og raskere bredbånd til en lavere pris – 
uten risiko eller bindinger 

Ved å signere en installasjonavtale med oss vil vi sørge for at det blir lagt fiberkabler helt 
frem til gården deres, og vi bygger deretter et nytt spredenett til hver leilighet. Moderne 
fiberinfrastruktur helt inn i gården gjør at dere får tilbud om bredbåndsprodukter som er 
raskere, har lik opp- og nedlastingshastigheter og er billigere enn det dere har i dag fra 
leverandører av kabel-tv-bredbånd.

Spredenettet vi bygger tilfaller sameiet/borettslaget, og det er ingen skjulte 
kostnader for beboerne i gården. Det vil ikke påløpe noen kostnader for ved-
likehold av det nye nettet. 

Link til priskalkulator: 
http://lynet.no/produkter/sammenlign 

Mer info om Internett og fiber: 
http://lynet.no/for_styreledere

ØKER VERDIEN PÅ BOLIGENUndersøkelser viser at at stadig flere er opptatt av tilgang til raskt og billig bredbånd levert over fiber når de kjøper bolig, og er villig til å betale mer for å bo et sted med tilgang til  raskt og rimelig bredbånd.



Lynet Internett leverer ekte fiber – ikke kabel-tv-nett

Eksempel på koblingsskap  oppgradert med 
såkalt hybridfibercoax-nett, fra Frognerveien i 
Oslo, 2014.

ANNEN LEVERANDØR

Eksempel på Lynet Internetts fiberbredbånds- 
nett, fra Pilestredet i Oslo, 2013. Ekte fiber helt frem 
til din gård og et moderne spredenett som takler lik 
fart begge veier er antatt å bidra til å øke verdien på 
boligene betraktelig i årene som kommer.

Hybridfibernett er et ord som kabel-tv-aktørene bruker 
aktivt for å fjerne søkelyset fra det faktum at de leverer 
bredbånd via kabel-tv-kabler (såkalt coax), opprinnelig laget 
for overføring av tv-sendinger.

Kabel-tv-aktørene forklarer bruken av begrepet hybrid- 
fibernett med at de har fiber i nettet sitt. Alle teleaktører 
har fiber ett eller flere steder i nettverket sitt, men bare et 
fåtall trekker fiberen helt inn i blokkene til kundene sine. I de 
fleste tilfeller går det bare en gammeldags kabel-tv-kabel 
inn i bygningsmassen.

Det er lett å finne ut om det er ekte fiber inn til 
deres gård eller ikke; -dersom dere IKKE kan få lik 
bredbåndshastighet på opp- og nedlasting får dere 
trolig levert signalene deres over kabel-tv-kabler.

Vanlige folks bruk av internett blir stadig mer avansert. 
Måten vi idag bruker skytjenester, hjemmekontor og strøm-
ming av musikk og tv stiller helt andre krav til bredbånds-
forbindelsen enn for bare noen få år siden. Likevel opplever 
mange at kabel-tv–aktørenes argument er at forbrukerne 
egentlig ikke har behov for lik kapasitet begge veier. 

Å si at folk ikke har behov for at det skal gå fort begge veier 
når de bruker nettet synes vi er å undervurdere kundene og 
deres behov.

LYNET INTERNETT

«Hos Lynet leverer vi KUN 
ekte fiberbredbånd med LIK 
hastighet BEGGE VEIER. I 
vår verden er det dette som 
er skikkelig bredbånd!»



Hva må til for å gjøre fibernett tilgjengelig?

Signering av installasjonsavtale med Lynet
Avtalen medfører ingen skjulte kostnader.

Legge fiberkabel inn i bygget
Første skritt er å legge fiberkabel inn i bygget. Dette kan medføre gravearbeider, 
men ofte finnes rør som går i bakken inn i byggets kjeller.

En fibernode blir montert i hver oppgang
En fibernode blir monternt i hver oppgang, som oftest i kjelleretasjen. Mellom  
fibernodene blir det lagt fiberkabler. All strekking av kabler gjøres proffesjonelt og 
ryddig. I nyere bygg er det ofte føringsveier som gjør at kabling kan gjøres skjult. 

Trekking av bredbåndskabel til kundens leilighet
Det trekkes bredbåndskabel fra fibernoden opp til kundens leilighet. 

NYE BYGG
Mange nye bygg har allerede kabler installert som 
vi kan bruke. I slike tilfeller trenger vi kun å  
installere en fibernode i hver oppgang for så å 
koble til de eksisterende kablene når vi får inn 
bestillinger fra beboerne. Vi finner raskt ut om det 
allerede finnes kabler i deres gård ved å gjennom-
føre en uforpliktende befaring.

ELDRE BYGG
Selv om bygget er av gammel årgang har det 
ofte elementer vi kan bruke ved installasjon av 
fibernettet. Mange eldre bygg har søppelsjakter 
i oppgangene. Dersom søppelsjaktene er tatt ut 
av bruk kan de brukes som føringsvei for en skjult 
installasjon av kabler. Det er også mulig å benytte 
eksisterende kabelkanaler som er installert i 
forbindelse med kabel-tv-nettet.

Leilighet 5 Leilighet 6

Leilighet 3 Leilighet 4

Leilighet 1 Leilighet 2

Lynet Internetts utstyr

Fiberkabel inn i kjeller

Borettslag/sameie 1
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Lynet Internett gir mulighet for billigere og 
mer fleksibel tv-løsning enn i dag

ANDEL SOM BRUKTE ULIKE MASSEMEDIER EN GJENNOMSNITTSDAG, 
ALDER 9–79 ÅR

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Tv-vanene i Norge endrer seg i rekordfart og stadig flere bruker tv mindre enn 
de bruker Internett. Vi synes det er gammeldags at folk skal være nødt til å  
kjøpe kabel-tv for å få tilgang til bredbånd. Med Lynet Internett i gården får 
dere endelig mulighet til å kjøpe tv på individuelle vilkår.

Lynet Internett leverer ikke eget tv-produkt, men har en felles interesse med 
rendyrkede tv-tilbydere når det gjelder å komme rundt kabel-tv-selskapenes 
kreative strukturer og koblingssalg av tv og Internett. Derfor legger vi til rette 
for anerkjente tv-leverandører som tilbyr tv på individuelle vilkår til konkurran-
sedyktige priser. 

Dette gjør at det nå er blitt mulig for borettslag og sameier å velge 
bort kostbare kollektive koblingsavtaler på tv og Internett, og hel-
ler kjøpe tv på individuell basis. 

Dermed betaler de som ser tv, mens de som ikke ser tv slipper å betale for noe 
de ikke bruker. 

Ta kontakt med oss om dere ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe 
dere å få på plass nye avtaler her.

Lynet Internett legger til rette for tv-leverandører som 
tilbyr tv på individuelle vilkår til konkurransedyktige  
priser over det bredbåndsnettet vi bygger inn i deres gård.



Lynet Internett billigst på fiberbredbånd i Oslo siden 2009

BILLIGST
TELEPRISER.NOIFØLGE

PÅ BREDBÅND 

I OSLO

Priser hentet fra Get og Canal Digitals hjemmesider 12.08.14. Hastigheter
som leveres over såkalt hybridfiber-coax-nett er ikke symmetriske, det vil 
si at det ikke leveres like hastigheter på opplasting og nedlasting. Lynet 
Internett bygger fibernett helt inn i bygningsmassen og kan derfor levere 
lik hastighet opp og ned på alle sine produkter.

Prisene tar utgangspunkt i listepris 
for individuelle avtaler. Ved å inngå en 
kollektiv avtale på bredbånd vil Lynet 
skreddersy hastigheter og priser som 
passer deres boligsammenslutning.

PRIS 
20 Mbit/s

PRIS 
50 Mbit/s

PRIS  
100 Mbit/s

Get 399,- 499,- 599,-

Canal Digital – 499,- 599,-

Lynet Internett – 399,- 499,-

PRISEKSEMPLER

For deg som ikke 
bruker nettet så mye.

For vanlige 
nettbrukere. Mest for pengene. For deg som bruker 

nettet mye.
For deg som vil ha Oslos 
raskeste bredbånd.

Torden Lyn Olja Lyn Orkan Tornado

Nedlasting og opplasting

10/10 Mbit/s

Nedlasting og opplasting

50/50 Mbit/s

Nedlasting og opplasting

100/100 Mbit/s

Nedlasting og opplasting

250/250 Mbit/s

Nedlasting og opplasting

500/500 Mbit/s

297,- 
pr/mnd

399,- 
pr/mnd

499,- 
pr/mnd

899,- 
pr/mnd

1499,- 
pr/mnd



Beboerne i sam-
eiet hadde ytret 
ønske om å få 

tilgang på fiberbredbånd, og vi i 
styret ønsket å skaffe et alterna-
tiv til den leverandøren vi hadde. 
Vi var i kontakt med flere leve-
randører, men opplevde fort at 
det i realiteten ikke var noen konkurranse mellom kabel-tv 
leverandørene.
 Lynets tilbud gav oss tilgang til fiberbredbånd uten 
kostbare investeringer, full valgfrihet for beboerne og  
raskere internett til lavere priser. Det var umulig å si nei til et 
så godt tilbud.
 Vi har vært fornøyd hele veien, men mest imponert 
over installasjonsjobben, som ble gjennomført raskt og 
uten noe ekstraarbeid for styret. Lynet har holdt alt de lovet 
gjennom hele perioden vi har samarbeidet med dem. Kan 
trygt anbefale Lynets løsninger til alle andre i Oslo.

David Rossberg 
Styremedlem Utsyn Boligsameie, Pilestredet Park, 147 boenheter
Kunde siden 2013

Sameiet vårt har 
vært kunde av 
Lynet Internett 

siden 2009. Før Lynet hadde vi 
vanlig kabel-tv nett inn i går-
den. Etter at Lynet gav oss ekte 
fiberbredbånd har vi vært veldig 
fornøyd med hastighet og stabi-
litet. Siden alle beboere har forskjellige behov er vi fornøyd 
med at Lynet leverer på individuell avtalebasis, og over halv-
parten av beboerne våre har selv valgt å bli kunder av Lynet. 
For oss i styret er det et stort pluss at vår kontaktperson hos 
Lynet alltid er på ballen og gir oss god service om det skulle 
være noe. Vi er kort og godt kjempefornøyd med å ha Lynet 
i gården.

Knut Henning Haug
Styreleder Sameiet Åkebergveien 56, 70 boenheter
Kunde siden 2009

Referanser



FAKTA OM LYNET INTERNETT

• Lynet Internett har Oslos høyeste 
hastigheter og laveste priser på 
bredbånd, alltid levert over fiber.

• Har siden 2009 toppet myndighetenes 
kåring over raskeste og billigste 
fiberbredbåndstilbyder i Oslo 

• Har idag  omlag 13 000 kunder i Oslo. 

• Leverer til omlag 60 borettslag og 
sameier med alt fra 30 til 1000 
beboere.

• Har  siden 2011 levert til samtlige 
7500 SiO-leiligheter gjennom en 
omfattende samarbeidsavtale med 
Studentsamskibnaden i Oslo. 

Kjappere Billigere

SIGNÉR FREMFØRINGSAVTALE MED  
LYNET INTERNETT I DAG FOR Å SIKRE DERE:

Ekte fiberbredbånd med valgfrihet, besparelser  
og lynrask fart begge veier.

Kontakt oss på 21 99 33 66 eller besøk oss på Lynet.no  
for å se våre produkter og hva kundene sier om oss.


