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. Siden 2011 har vi levert til samtlige studentleiligheter i Oslo gjennom
vår avtale med Studentsamskipnaden i Oslo.

Hvorfor finnes vi?
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 og telefon.
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. Vi i Lynet Internett leverer også
TV-løsning i nettet vårt, men 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). Med Lynet Internett
slipper dere unna tvungent koblingssalg av TV og 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

Priser
Lynet er en offensiv tilbyder som er vant til å konkurrere med de største aktørene i markedet. Vi må
alltid være konkurransedyktig pr pris og hastighet.

Her følger en oversikt over våre listepriser:
Pakke

Hastighet ned

Hastighet opp

Pris per måned

Tornado

500 Mbit/s

500 Mbit/s

1499,-

Orkan

250 Mbit/s

250 Mbit/s

899,-

Olja Lyn

100 Mbit/s

100 Mbit/s

499,-

Lyn

50 Mbit/s

50 Mbit/s

399,-

Torden

10 Mbit/s

10 Mbit/s

297,-

NB: Noen leverandører oppgir hastigheten i Kbit/s for at tallet skal se høyere ut. 1 Mbit/s = 1000
Kbit/s
I kollektive prosjekter eller prosjekter med spesielle vilkår gjelder tilpassede priser.

Hvorfor er det riktig å inngå en installasjonsavtale med Lynet Internett?
1. Etablering av fiberinfrastruktur uten kostnad for borettslaget / sameiet:
Lynets løsning innebærer at vi dekker investeringen for å få fiber frem til dere, samt dekker
kostnaden for å få på plass et fremtidsrettet spredenett i bygget dersom dette ikke finnes fra før.
Spredenettet vi bygger tilfaller dere etter endt avtaleperiode.
Det er bare de som ønsker å bli kunde som betaler for leveranse. De velger selv hvilken hastighet de
ønsker levert, og gjennomsnittskunden vår sparer om lag 20% i året, eller om lag 1200,-, på å bytte
fra kabel-TV bredbånd til fiberbredbånd fra Lynet.
De som ikke ønsker å bestille internett fra Lynet forholder seg ikke til løsningen vår og påføres ingen
kostander ved at vi etablerer oss hos dere.

2. Dere behøver IKKE si opp avtalen med TV-leverandøren deres
Vi bruker kabler laget for internett, ikke gamle TV-kabler. Dere kan derfor beholde dagens TVleveranse som i dag om dere ønsker det.

3. Vi krever ikke kollektiv avtale eller minimumskjøp
Våre kunder velger selv om de vil blir kunde av oss. Vi tilbyr raskere og billigere bredbånd enn kabelTV leverandørene, og tilpasser oss alltid konkurransesituasjonen der vi er etablert. Derfor får vi
kunder uten å tvinge gjennom kollektive avtaler. Dere kan selvfølgelig inngå en kollektiv avtale med
oss senere om dere vil det, men det er altså ikke et krav for at vi skal levere.

Hvordan er dette mulig?
Vi vet at det er mulig å tjene penger på å levere stabile, raske og billige internettforbindelser over
fiber. Vi får lønnsomhet når kundene bytter til oss. Vi har så stor tro på produktet vårt at vi kan legge
opp til en slik modell og har så langt mer enn 14.000 fornøyde kunder i Oslo. Spørsmålet vi stiller er
hvorfor ikke alle tilbyr sine tjenester på denne måten?

Om det skulle dukke opp andre spørsmål som det er vanskelig å svare på så ikke nøl med å ta kontakt
med oss på 21 99 33 66 / post@lynet.no.

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

