Til husstandene i Enø sommerhusområde

Skal vi give dit lokalområde fibernet

Læs mere om fibernettet på www.fibia.dk/enø
– her kan du selvfølgelig også tilmelde dig.

I TE

ST 6 ÅR

IT

7

BE

K
RÆ

Besøg fiberbilen
Her får du svar på dine spørgsmål om fibernet, så du kan beslutte, om det er
noget for dig og din familie. Du kan også udfylde og aflevere din tilmelding,
som er med til at afgøre, om Fibias fibernet kommer til Enø.
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Grib chancen for at få fibernet til Enø sommerhusområde
Tilbuddet om fibernet i dit lokalområde er en enestående chance. Vi
etablerer nemlig kun fibernet i udvalgte områder, hvor beboerne er
interesserede. Første skridt er derfor at undersøge interessen.
Er interessen tilstrækkelig stor, udruller vi fibernet og kan i den forbindelse
tilbyde fibernet til din bolig for en etableringspris på 1.995 kroner*. Så
vær med til at fremtidssikre dit lokalområde – din tilmelding tæller, hvis
det skal lykkes. Bemærk, at tilslutning til fibernet dækker arbejdsløn og er
fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen.
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Hvorfor fibernet?
Fibernet giver dig lynhurtigt og stabilt bredbånd. Med hastigheder fra
100/100 Mbit/s til 500/500 Mbit/s giver det masser af kapacitet til fremtidens
mange digitale oplevelser. Du får mulighed for at se knivskarpt HD-TV,
arbejde effektivt hjemmefra, kontakte borgerservice via videotelefon, leje film
med fjernbetjeningen og meget mere.
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Måske er hurtigt bredbånd det første du tænker på, når vi siger fibernet.
Det er helt rigtigt. Du tænker måske også, at det ligger langt ude i fremtiden
og er forbeholdt de store byer. Men sådan behøver det ikke at være. På
opfordring af lokale initiativtagere undersøger vi, om der er grundlag for at
etablere fibernet i din by og give dig, din familie, lokalsamfundet og jeres
erhvervsliv adgang til fremtidens mange, nye muligheder. Vi håber, du vil
bakke op om at få fibernet til Enø sommerhusområde.
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FIBERBIL
Besøg vores fiberbil når den
holder ved:
SPAR Købmanden
Brosvinget 28,
4736 Karrebæksminde
Lørdag den 29. juli 2017
klokken 10.00 - 12.00

Med venlig hilsen
Kim Elbæk Petersen
Fibia

Fibia er skabt gennem en sammenlægning af fiberaktiviteterne i SEAS-NVE og NRGi.
Og vi bruger vores styrke til at levere de bedste løsninger til en stor del af Danmark.

Læs mere om Fibia og Waoo
på www.fibia.dk

* Du skal som minimum bestille abonnement
på fiberbredbånd (internet) i 6 mdr.		
Abonnementsprisen skal lægges 		
tilslutningsprisen – fritidsboliger 500 kr.
og helårsboliger 1.995 kr. Alle produkter 		
forudsætter adgang til Fibias fibernet.

