NOTA DE PREMSA

LA FIBRA ÒPTICA MÉS RÀPIDA DEL PAÍS
ARRIBARÀ A AGULLANA DE LA MÀ D'ADAMO
●
●

Adamo iniciarà el desplegament de la seva xarxa de fibra òptica a
l’octubre/novembre.
Els primers clients en contractar el servei de Adamo gaudiran d'una oferta de
llançament: quota dels 3 primers mesos de 1€.

Barcelona, 31 d’agost de 2020. Adamo, operador de fibra òptica amb la velocitat més ràpida
del país (1.000 Mb), arribarà a Agullana al desembre. Adamo arriba on no arriben els altres, a
les zones rurals, regionals i a les noves zones urbanes de gran densitat.
Això suposarà un salt qualitatiu en la capacitat i velocitat d'accés a Internet de totes les llars i
empreses de la localitat, servei clau per al desenvolupament social i empresarial de la zona i els
seus habitants.
El desplegament és gràcies a un acord amb l'Ajuntament de Agullana (i també amb el partner
Einesa Cable) que farà possible l'arribada dels serveis d'Adamo a les llars de la localitat.
Gràcies
al
desplegament,
els
veïns podran gaudir de
l’Internet més ràpid del
país, amb velocitat de
1.000
Mb
de
descàrrega i 300 Mb
de pujada, a un preu
molt competitiu. Per a
l'obertura i llançament
de la comercialització
de la seva xarxa, els
primers
clients
a
contractar el servei
d'Adamo
gaudiran
d'una
oferta
de
llançament: quota dels 3 primers mesos de 1€.. El client pot contractar "Fibra FAST!" De 1.000
Mb per 34.99 euros / mes o la "Fibra Essencial" de 50 Mb per 29,99 euros / mes. Tots dos preus
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inclouen l'IVA i la quota de línia. També pot configurar un paquet de serveis (Internet, telefonia
fixa i mòbil) a la seva mida.
El CEO i fundador d'Adamo, el jove emprenedor suec Fredrik Gillstrom, descriu així l'arribada de
la xarxa a Agullana: "Com a operador de telecomunicacions, és important per a nosaltres proveir
un servei de molt alta qualitat no només a les grans capitals. L’Internet de gran capacitat no és
un luxe, és una necessitat ".
SOBRE ADAMO
Adamo és un operador de fibra òptica regional enfocat a noves zones urbanes d'alta densitat de
població i a zones rurals. Arriba on no arriben altres operadors. És d'origen suec i té la seva seu
principal a Barcelona. Amb infraestructura pròpia, ofereix la fibra més ràpida del pais (1.000 Mb).
També ofereix telefonia fixa i mòbil. Recentment la companyia sueca EQT, de capital privat, va
adquirir el 80% d'Adamo amb l'objectiu d'impulsar el seu creixement.
Es poden contractar els serveis d'Adamo contactant directament amb la nostra
responsable comercial (Glòria – 640.881.604 / gloria.rahola.ext@adamo.es) o trucant de
franc al 900.828.800.

Mes informació a la seva pàgina web www.adamo.es y aTwitter @adamo_es.

