
Informasjon om fibernett
Informasjon om Lynet Internett AS og våre tjenester til borettslag og sameier som skal ta 
opp fibernett på årets generalforsamling/sameiermøte. Dokumentet er ment for å 
legges ved innkallingen til generalforsamlingen/sameiermøtet.

Om Lynet Internett
Lynet Internett leverer i dag internett over fiber til ca 14.000 kunder, og er tilgjengelig i omlag 20.000 
husstander. Vi startet i 2008, og leverer nå fibernett til ca 120 ulike borettslag, sameier og boligutleiere rundt 
om i Oslo. Vi leverer også til samtlige studentleiligheter i Oslo gjennom vår avtale med Studentsamskipnaden i 
Oslo. 

Vi i Lynet har levert fiberbredbånd siden oppstarten i 2008. Fibernett gir deg tilgang til langt høyere 
hastigheter enn du har tilgang til via dagens teknologier, og det til lavere priser. Grunnen til dette er at vi legger 
inn kabler som er laget nettopp for leveranse av bredbånd, i motsetning til andre leverandører som benytter 
kabler som er laget for helt andre formål, som f.eks tv/telefonkabel.

Nå ser vi at kabel-TV aktørene finner på kreative navneendringer på kabel-teknologien sin for å gi inntrykk av 
at TV-kablene deres er det samme som fibernett. Det er det ikke, såkalt Hybridfibercoax er den samme kabelen 
som har fraktet TV-signalene deres i alle år. I tillegg et utbredelsen av tvungent koblingssalg av TV og internett 
stor. Vi i Lynet Internett synes det er gammeldags å tvinge kunder til å kjøpe et produkt stadig færre benytter 
(TV) for å levere et produkt som alle er avhengig av (internett).

Vår misjon er å levere lynraskt internett til byfolket! Vår visjon er å være alles førstevalg av internettleverandør.

Kundeundersøkelser viser at 98% av våre kunder kan anbefale Lynet til andre med god samvittighet. Hos oss 
får du levert hastigheter opp til 1Gbit, med like hastighet begge veier – fordi vi alltid levere over fiber helt frem 
til dere der dere bor.

Vi oppfordrer beboere/andelseiere og styrerepresentanter til å lese mer om fibernett i forkant av 
generalforsamlingen/sameiermøtet. Vi har laget en side med informasjon spesielt for 
generalforsamling/sameiermøte: www.lynet.no/genfors 

Gunstig kollektiv avtale
I mindre borettslag og sameier kan vi tilby meget gunstige vilkår på kollektive avtaler.

Vår filosofi ved kollektive avtaler er at alle skal få høyere hastighet enn de kan finne i markedet, og det til en 
lavere pris. Vi leverer ikke kollektive avtaler med så lav hastighet at de fleste må oppgradere hastigheten, dette 
mener vi er å lure forbrukerne.

Kollektive avtaler til mindre borettslag og sameier må skreddersys i hvert tilfelle. Det er derfor viktig at styret 
har tatt kontakt i forkant av generalforsamling/sameiermøte for å hente inn et tilbud fra oss.

Lykke til med generalforsamlingen/sameiermøtet. Vi håper å se deg som kunde i nær fremtid!

Med vennlig hilsen
Lynet Internett AS

http://www.lynet.no/genfors
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