Är du missnöjd med din internetuppkoppling?
Detta kan bero på flera olika anledningar och vi kan ta reda på varför och erbjuda
en alternativ lösning!
Det blir alltmer vanligt att föreningar tecknar upp avtal med de stora
bredbandsleverantörerna i hopp om att säkra en stabil uppkoppling till sina boende, det
som tyvärr vanligtvis medföljer är att dessa stora leverantörer sitter med en mycket stor
kundbas som kan leda till långa telefonköer för att få support för ett enkelt ärende eller så
kan det upplevas omöjligt att få hem en tekniker för att felsöka och åtgärda problemet på
plats.
Här finns vi tillgängliga för en förbättring i er vardag:

Ztroom AB och B-P Teknik
Vi sitter på många år av erfarenhet som Bredbandsoperatörer och design av moderna
nätverk. Vi har en mångårig erfarenhet av projektering av stora fiberinstallationer.
Vi designar, bygger, levererar, förvaltar och slutkunds-supporterar med vår egen lokala
personal.
Vi erbjuder att bygga er ett modernt nät som uppfyller 2022 års krav på tillgänglighet.
•

Vi har egna fiberinstallatörer & tekniker som sitter på upp till 30 års erfarenhet.

•

Vi har byggt hundratusentals portar i Sverige, Sydafrika, Costa Rica & Malaysia.

•

Vi har en intrimmad personal som känner varandra sedan minst 30 år.

Några konkreta punkter som vi kan erbjuda er förening:
•

Vi utför ett kostnadsfritt besök till er förening och plockar fram ett förslag på en
hållbar lösning från vårt professionella team.

•

Vi drar in fiber till varje lägenhet för att optimera stabilitet och hastighet.
(Idag sitter de flesta föreningar på en gammal ineffektiv lösning där man dragit
upp en vanlig nätverkskabel till alla lägenheter)

•

Vi som bygger nätet sköter service och underhåll och finns tillgängliga för
föreningen under hela samarbetet, vi erbjuder support via telefon + mail
kostnadsfritt och vi kan göra hembesök mot en kostnad.

•

Vi komplicerar inte saker, vår ambition är att hålla det enkelt, ni behöver inte
navigera genom en stor växel eller kopplas runt bland flertalet avdelningar för
att få svar på er fråga.

•

Vi kan erbjuda enklare genomgångar för att utbilda de boende i både säkerhet
och hur man kan optimera sin egen anslutning i hemmet.

Om ni vill veta mer så kontakta oss på:

Kontaktinformation:
090–2026270
support@ztroom.se
http://www.ztroom.se

Kontaktinformation:
070-6432149 & 076-8090676
oscar@b-pteknik.com & filip@b-pteknik.com
http://b-pteknik.com/

