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Nu är det äntligen klart! 
TeliaSoneras förvärv av bolagen Zitius, Quadracom
Networks, Quadracom Services, Qmarket och Riksnet
har nu prövats och godkänts av konkurrensverket.
Därmed är TeliaSonera nya ägare av hela
bolagsgruppen. 

Rent praktiskt innebär uppköpet att alla avtal och villkor
löper vidare precis som tidigare och självklart har ni
också samma kontaktpersoner som innan. 

Nu ökar vi takten ytterligare ett steg för att vinna ännu
fler och nöjdare kunder. Har ni några frågor eller
funderingar är ni naturligtvis välkomna att höra av er! 

Flera tjänster och nya leverantörer 
Vi har under våren kunnat erbjuda ännu fler tjänster och leverantörer i våra nät. Vi välkomnar bland annat
Bredbandsbolaget, Com Hem och Canal Digital. På företagssidan har vi många nya lokala aktörer vilket har
blivit mycket uppskattat bland våra kunder. Gå gärna in på alingsas.qmarket.se för att se exempel på hur det
kan se ut!

Under resten av året kommer vi fortsätta att rulla ut våra nya tjänsteleverantörer i näten för att så många som
möjligt ska få ett så stort och bra utbud som möjligt.

Vi lägger fortsatt ner stor kraft på vår "Byalagssatsning" och den senaste tiden har vi tänt upp ett flertal nya
bylag och många ligger i startgroparna. Det är roligt att vi i och med våra nya ägare kommer kunna jobba ännu
mera rikstäckande med denna satsning framöver. 

alingsas.qmarket.se
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Bredbandsbolaget Com Hem Canal Digital 

Glad Sommar! 
För oss känns framtiden spännande och vi ser fram
emot en händelserik tid tillsammans med våra kunder
och nya ägare. 

Till sist vill vi passa på att önska er alla en riktigt härlig
och skön sommar!
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