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Din billige dataforbindelse til internettet

Økonomisk alternativ til fiberforbindelser
Vælger du en kobberforbindelse, hvor de nyeste 
teknikker, f.eks. pair bonding, udnyttes, kan den 
konkurrere med visse �berforbindelser, og den koster 
typisk mindre end en �berforbindelse.

Stadig �ere kunder, der vælger kobber, vælger op til 100 
Mbit/s, når de nye teknologier og kobbernetværket i det 
geogra�ske område giver mulighed for det.

Vi holder øje med din kobber
Vi overvåger vores kunders kobberforbindelser. Når du 
får leveret din kobberforbindelse af os, følger der en Basis 
SLA med. Ved en evt. fejlmelding udbedrer vi fejlen efter 
aftale med dig og i henhold til gældende SLA. Alle 
fejlmeldinger håndteres mandag-fredag kl. 8-16 ved 
Basis SLA. Med Sølv SLA eller Guld SLA supporteres 
evt. fejlmeldinger alle dage hhv. kl. 8-20 / kl. 0-24. Ring 
og hør mere.

Høj hastighed
Nogle af de nyeste teknikker, f.eks. pair bonding, giver 
datahastigheder, der tåler sammenligning med visse 
�berforbindelser.

Få kobber til dine lokationer i Danmark og 
nærmarkederne
Har du forretning i Sverige, Norge eller i Europa, 
kan vi tilbyde kobberforbindelser under de rette 
forudsætninger. 

Med nye teknikker som f.eks. Pair Bonding er det 
muligt at tilbyde hurtige kobberforbindelser som din 
adgang til internettet. Vi leverer kobberforbindelser 
med en båndbredde på 10 – 100 Mbit/s i Danmark, 
Skandinavien, Finland, Tyskland og England. Kob-
berforbindelsens begrænsning er dog, at du ikke kan 

sende lige så hurtigt, som du kan modtage, fordi 
kobber er en såkaldt asymmetrisk forbindelse. Du kan 
få vores kobberforbindelser med garanteret båndbred-
de med QoS, så du kan få IP-telefoni i højeste kvalitet 
og uden hakkeri eller udfald pga. din øvrige inter-
net-tra�k.

Fordele med kobber Kobber med båndbredde 
op til 100 Mbit/s


