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MASTEPOSITIONER

SE’s master er placeret strategisk godt i områder med stor befolkningstæthed.
Vi tilbyder mastepositioner på Fyn, Sjælland og i Jylland. Blandt vore lejere er
mobiludbydere, radio-/TV-stationer, beredskabsbranchen m.fl.
Mastepositioner kan lejes i kortere eller længere tid. Vi tilbyder en komplet
løsning inkl. fiber backhaul, så du nemt kan etablere infrastruktur i et område –
endda til omkostninger, der bliver ved jorden.

SE kæmper hver dag for mere bæredyg g energi
og bedre digital kommunika on ved at udfordre
vanetænkning og sæe nye standarder l gavn
for mennesker og virksomheder i Danmark.

Mastepositioner
FORDELE VED LEJE AF MASTEPOSITIONER
OM SE WHOLESALE

1. Lave driftsomkostninger sammenlignet med at
investere i egne faciliteter

SE tager ansvar for
digitalisering af samfundet
og styrker dermed vækst og
digitalisering i det danske
erhvervsliv.
SE Wholesale tilbyder en
række infrastrukturtjenester
baseret på egen fiberadgang
og backbone, med produkter
som EoMPLS, MPLS VPN,
Internet, og individuelle
netværksløsninger.
SE Wholesale dækker den
sydlige del af Danmark, og vi
udbygger løbende.
SE Wholesale er en selvstændig
forretningsenhed placeret i
Aarhus.

2. Komplet løsning inkl. fiber backhaul
3. Velplacerede master i områder med stor
befolkningstæthed

FAKTA OG FUNKTIONER
ͧͧ

Master med fiber backhaul

ͧͧ

Master op til 107 m

ͧͧ

Fleksible kontraktlængder

ͧͧ

Mulighed for uledsaget adgang

ͧͧ

Mulighed for maste-housing til eget udstyr

KONTAKT OS
SE Wholesale
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg
wholesale@se.dk
www.se.dk/wholesale

SOM KUNDE FÅR DU ADGANG TIL
ͧͧ

Bred produktpallette – fra rå infrastruktur til
højt forædlede internetløsninger

ͧͧ

Egen 24/7 NOC og reaktionstider på ned til 1
time onsite

ͧͧ

Danmarks mest fiberintensive region (>85%)

ͧͧ

Online quote og price tool

ͧͧ

Professionelt og dedikeret Wholesale-team

SE kæmper hver dag for mere bæredyg g energi
og bedre digital kommunika on ved at udfordre
vanetænkning og sæe nye standarder l gavn
for mennesker og virksomheder i Danmark.

