
ALLT BÖRJAR MED EN 
PÅLITLIG ANSLUTNING



VÅRA TJÄNSTELEVERANTÖRER
Nedan har vi listat vilka leverantörer som erbjuder företagstjänster via stadsnätet. 
Hos oss finns både lokala och nationella aktörer. Läs mer på karlstadsnat.se/tjanster.

Leverantörerna som listas ovan är de som för närvarande finns i stadsnätets utbud (september 2019). Utbudet kan komma att ändras.

PSST!
HELA UTBUDET PÅ
KARLSTADSNAT.SE

VÄLJ EN ANSLUTNING SOM PASSAR JUST ER
Varje företag är unikt, även ert. Inget är det andra likt och tur är väl det. 
Är det inte då självklart att också kunna välja en anslutning som är 
anpassad efter just era behov? Välkommen till Karlstads El- och Stadsnät!

Valfrihet, precis som det ska vara
Karlstads stadsnät är ett öppet fibernät, vilket innebär att ni själva väljer vilken 
leverantör ni vill ha och vilka tjänster ni vill beställa. Alla leverantörer konkurrerar 
på lika villkor vilket ger hög kvalitet till ett lågt pris.

1 Gbit/s – om ni vill
Via stadsnätet kan ni få upp till 1 Gbit/s (1 000 Mbit/s) 
både uppströms och nedströms, om ni behöver det. 
Behöver ni enbart 10 Mbit/s väljer ni det, det är helt upp 
till er att bestämma. Med andra ord betalar ni bara för 
det ni behöver.

FYRA ANLEDNINGAR ATT VÄLJA STADSNÄT

1. Valfrihet 
Välj de tjänster som passar er 
bäst och byt om det inte känns 
rätt. Oslagbart!

2. Framtidsfokus
Högsta möjliga kapacitet och fullt 
rustade för framtiden. Vad ni än 
pysslar med i morgon kommer 
stadsnätet palla för trycket. Med 
både fastighetsstyrning och IoT-
tjänster runt hörnet är stadsnätet 
ett självklart val!

4. Det lokala valet 
All vår personal är placerad här 
i Karlstad, vilket ger bästa service. 
Genom att välja stadsnät gynnar 
ni dessutom både näringslivet och 
invånarna i Karlstads kommun.

3. Tryggt och säkert 
Vi arbetar ständigt för att ha 
högsta möjliga driftsäkerhet. Som 
företagskund prioriteras ni själv-
klart högre av tjänsteleverantörerna, 
jämfört med privatpersoner. 

1000
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Karlstads El- och Stadsnät AB. 651 84 Karlstad.  
Besöksadress: Orrholmsgatan 15. Tel: 054-540 74 00. 

foretag.stadsnat@karlstad.se | www.karlstadsnat.se

VI HÖRS!

VI TRÄFFAR ER GÄRNA.
Hör av er till oss om ni funderar över 
något, tillsammans hjälps vi åt för att hitta 
den bästa lösningen för just er. Kontakta 
oss på foretag.stadsnat@karlstad.se 
eller läs mer på karlstadsnat.se/foretag
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