Gratulerar! Ni har nu tillgång till ﬁber.

tänka på för att få den bästa upplevelsen med er nya, snabba teknik.
För att maximera ert tjänsteutbud så som IPTV, kabel TV, IP-telefoni & data så erbjuder vi
fullo.
Har ni en tjänstefördelare som har en analog utgång, så kan man koppla samman denna

Utöver det så är datanätverket också viktigt att installera på rätt sätt. Om ni endast använder
den nya hastigheten till fullo. Därför rekommenderar vi att man installerar ett extra nätverksuttag
där man har sitt mediacenter, Apple TV eller stationär dator för stabilast anslutning.

Installations Companiet i Skåne AB är ett företag med stort hjärta som alltid sätter kunden i
fokus. Vi är specialiserade installatörer för ljud, bild, datorer, nätverk & el.
I nuläget har vi ett mångårigt samarbete med Sydantenn & Ownit där vi fått förtroende att
leverera tillläggsinstallationer till cirka 6000 hushåll i bl.a. Kulladal, Sibbarp, Limhamn, BunkeSå tveka inte att kontakta oss för att veta mer om vilken lösning som passar just Er!
www.installationscompaniet.se

010 - 70 80 311

Danska vägen 57B, 212 29 Malmö

info@installationscompaniet.se

Våra Tilläggsinstallationer
Fast kabel för data

1895 kr

Installation av ett datauttag på valfri placering. Priset inkluderar klamrad kabel om max
20 meter (exkl. borrning).

Fast kabel för telefoni

1195 kr

Installation av ett telefonjack på valfri placering. Priset inkluderar kabeldragning om
max 20 m och ett telefonjack (exkl. borrning).

Fast kabel för TV

2495 kr

Vi drar fram kabel och sätter ett antennuttag på valfri placering, alternativt ansluter
att era övriga antennuttag har rätt dämpning och är rätt kopplade. Priset inkluderar
kabeldragning om max 20 m och ett antennuttag (exkl. borrning.)

Övriga arbeten

750 kr/h

eller installation av nytt eluttag. Observera att framkomstavgift tillkommer.

Rådgivning & vägledning

495 kr

Alla kan inte allt! Därför kan vi komma ut till er för att titta på det ni vill ha hjälp med,
där vi tillsammans hittar en lösning som passar just Er. Ingår ifall kund accepterar offert.

Tilläggstjänster
200 kr/st
100 kr/st
110 kr/st
140 kr/st
170 kr/st
140 kr/st
350/500kr/st

1 st Borrning i betong
1 st Borrning i gips
1 st Lister/kabelkanal 10 x 20
1 st Lister/kabelkanal 20 x 30
1 st Lister/kabelkanal 40 x 60
1 st Kabelskyddsskena (utomhus)
1 st Splitter / förstärkare

OBS! Installationscompaniet i Skåne AB ansvarar ej för dolda installationer (VVS/El).
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Våra värderingar
Ansvar

		
		Vi tar alltid ansvar för våra handlingar och sätter ära i att
		
hålla det vi lovar.

Flexibilitet

		
		
Våra lösningar är alltid anpassade efter kundens förutsättningar.

Kvalitet

		
		
Förvänta dig alltid en snygg, fullständig och felfri installation.

Kunskap

		
		
Fullärd blir man aldrig. Därför strävar vi kontinuerligt efter ny
		
kunskap för att förbli bäst på det vi gör.

Och glöm inte - Vår uppgift är att alltid hitta en lösning!

“Vi älskar att dra kablar!”
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