
AgeraIT
Information om uppstartshjälp

Fastbit ger fri uppstartshjälp av internetanslutningen till alla medlemmar. Detta kommer att 
genomföras av oss på AgeraIT allt eftersom fiberanslutningarna blir färdiga. Du kommer att 

få besked om tidpunkten för ditt hembesök när vi närmar oss startdatum.

Vid vårt besök kommer vi att:
• Aktivera ditt bredbandsabonnemang

• Konfigurera din gamla eller nyinköpta router
• Se till att en av dina datorer fungerar med din router och bredbandsabonnemang

• Ge dig råd och tips kring fortsatt användande av tjänsterna som nu finns tillgängliga 
genom fiberkabeln

Det är avsatt 30 minuter för besöket

Vi kan även under besöket hjälpa dig med:
• Inkoppling av ytterligare datorer, plattor och telefoner
• Inkoppling och kanalinställning på dina TV-apparater

• Inkoppling av IP-telefoni dosan
• Kabeldragning av nätverk och antennkabel

• Utöka ditt trådlösa nätverk så det täcker in hela huset
• Installation av antivirus, backup och annat som behövs till din dator

Dessa åtgärder måste bokas i förväg och debiteras enligt ordinarie taxa

På AgeraIT hanterar vi supportärenden åt både privatpersoner och företag.
Kunderna väljer själva om de vill besöka oss i vår verkstad eller om vi ska komma ut till dem.

I vår butik på Tallhagsgatan 5 hjälper vi dagligen kunder att välja utrustning efter behov. I 
verkstaden färdigställer vi beställningar, byter ut trasiga datordelar, rensar virus eller snabbar 

upp datorer som varit med om lite för mycket.

Forts.

Kundens namn:
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Erbjudande på routrar
Därför bör man ha en ny modern router

Hjärtat i ditt hemmanätverk är routern. Routern ska hantera nya höga uppkopplingshastigheter 
och fördela trafiken blixtsnabbt till fler och fler uppkopplade enheter, både trådlöst och via 

kabel. Äldre routrar klarar inte alltid av detta utan behöver då bytas ut. Det har dessutom på 
senare år kommit många nya funktioner som gör det möjligt att få ut full hastighet på internet 

även trådlöst.
Specialpriser för Dig som förhandsbeställer router inom 2 veckor:

Beställning av Router, Åskskydd och kabeldragning görs till support@agerait.se
Ange Föreningens namn, Namn, Adress och telefonnr.

Naturligtvis kan dessa eller andra tillbehör köpas till ordinarie pris direkt av oss när vi gör 
vårt besök hos Dig eller i vår butik. Beställd router måste vara betald innan vi gör vårt besök. 

Faktura skickas separat.
Säkerhet

Vi säljer säkerhetsprogramvara från ESET. Alla medlemmar har nu möjligheten att testa detta 
gratis i 3 månader på upp till 3 datorer, surfplattor och smarta telefoner (android), därefter är 

det enkelt att förlänga licensen för valfritt antal datorer i 1, 2 eller 3 år i taget.
Programmet laddar du ned från www.eset.se ”Ladda ner”. Skriv in följande unika 

aktiveringskod:

Behöver du hjälp med installationen så säger du bara till under vårt gratisbesök hos dig.
Kontaktuppgifter

Du som har frågor om vårt besök eller redan nu vill boka in ett längre tillfälle där vi kan dra 
kablar, se över Din dator eller annan utrustning är välkommen att höra av Dig.

Ring oss på 0510 25095 eller maila på support@agerait.se
Följ oss gärna på Facebook!

ROUTER 1
RT-AC52U NORDIC
inkl usb trådlöst nätverkskort
Specialpris 800:- ord.pris 875:-

ROUTER 2
RT-AC56U NORDIC
Specialpris 1180:- ord.pris 1300:-

ROUTER 3
RT-AC66U NORDIC
Specialpris 1550:- ord.pris 1700:-

Åskskydd
P1-GR
Åskskydd för 1 kontakt
Specialpris 130:- ord.pris 175:-

P5B-GR
Åskskydd för 5 kontakter
Specialpris 200:- ord.pris 340:-
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