
        

 

Juni 2017 
Etablering af Fibernet på Enø 
I løbet af sommeren 2017 undersøger Fibia, i  samarbejde med Grundejerforeningen, om der er grundlag for at 
etablere fibernet i  Enø  
 
Man kan tilmelde sig fibernet på hjemmesiden: www.fibia.dk/enø 
 
Fibernet giver et lynhurtigt og meget stabilt bredbånd. Med hastigheder helt op til 500/500 Mbit/s giver fibernet 
masser af kapacitet ti l  fremtidens mange digitale oplevelser. Du får mange muligheder for at se knivskarpt HD-TV, 
arbejde effektivt hjemmefra, kontakte borgerservice via videotelefon, leje fi lm med din fjernbetjening og meget mere. 

Hvis etablering af fibernet bliver en realitet, vil man have adgang til samtlige de internet, TV og telefon produkter, der 
kan ses på Fibia’s hjemmeside www.fibia.dk eller på Waoo’s hjemmeside www.waoo.dk  
 
Ud over produkterne beskrevet på Fibia og Waoo’s hjemmesider, har man som sommerhusejer også adgang til de 
Waoo Fritid produkter, der er beskrevet på hjemmesiden www.fibia.dk/privat/internet-tv-telefoni/sommerhus/waoo-
fritid/  
 
Waoo Fritid produkterne adskiller sig fra øvrige Waoo produkter ved, at de er bil ligere og at abonnementerne kan 
sættes på pause i de perioder, man ikke benytter dem. 
 
Hvis man tilmelder sig fibernet med en Waoo Fritid internethastighed på 50/50 Mbit/s inden 31. august 2017, så kan 
omkostningerne for de første 6 måneder se ud som nedenfor: 
 
Eksempel hvor abonnementet sættes på pause i en periode på 3 måneder: 
 Etableringspris - engangsomkostning    kr. 1.995,- 

 Oprettelse af Waoo Fritid - engangsomkostning   kr.         0,- 

(kampagnepris for sommerhusejere der melder sig inden 31. august 2017) 

 Abonnement på 50/50 Mbit/s internetforbindelse i  1 måned (1 x 199 kr.)   kr.    199,- 

 Aktivering af hvilende abonnement     kr.      49,- 

 Hvilende abonnement i  5 måneder (5 x 49 kr.)    kr.    245,- 
 

Tilsammen                    kr. 2.488,- 

Bindingsperioden er 6 mdr., heraf kan de 5 mdr. være i hvile (som i ovennævnte eksempel). Herefter er prisen 199 
kroner per måned i de måneder abonnementet er aktivt og 49 kroner per måned i de måneder abonnementet ikke er 
aktivt.  
Den forpligtelse en sommerhusejer pådrager sig, ved at ti lmelde sig fibernet, er altså at betale kr. 2.488,-. 
 
Hvis man tilmelder sig efter 31. august 2017, ser regnestykket anderledes ud: 
 
Eksempel hvor abonnementet sættes på pause i en periode på 5 måneder: 
 Etableringspris - engangsomkostning    kr. 1.995,- 

 Oprettelse af Waoo Fritid - engangsomkostning   kr.    999,- 
(kampagnepris for sommerhusejere der melder sig efter 31. august 2017) 

 Abonnement på 50/50 Mbit/s internetforbindelse i  1 måned (1 x 199 kr.)   kr.    199,- 

 Aktivering af hvilende abonnement     kr.      49,- 

 Hvilende abonnement i  5 måneder (5 x 99 kr.)    kr.    495,- 

 
Tilsammen                       kr. 3.487,- 

Bindingsperioden er 6 mdr., heraf kan de 5 mdr. være i hvile (som i ovennævnte eksempel). Herefter er prisen 199 
kroner per måned i de måneder abonnementet er aktivt og 49 kroner per måned i de måneder abonnementet ikke er 
aktivt.  
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Den forpligtelse en sommerhusejer pådrager sig, ved at ti lmelde sig fibernet, er altså at betale kr.3.737,-. 
 
 
 
Eksempel hvor abonnementet anvendes i hele bindingsperioden (ved tilmelding inden 31. august 2017): 

 Etableringspris - engangsomkostning    kr. 1.995,- 

 Oprettelse af Waoo Fritid - engangsomkostning   kr.        0,- 
(kampagnepris for sommerhusejere der melder sig inden 31. juli 2016) 

 Abonnement på 50/50 Mbit/s internetforbindelse i  6 måneder (6 x 199 kr.)  kr. 1.194,- 
 

Tilsammen                       kr. 3.189,- 

Bindingsperioden er 6 mdr.. Herefter er prisen 199 kroner per måned i de måneder abonnementet er aktivt og 49 
kroner per måned i de måneder abonnementet ikke er aktivt.  
Den forpligtelse en sommerhusejer, i  dette ti lfælde, pådrager sig, ved at ti lmelde sig fibernet, er altså at betale kr. 
1.694,-. 
 
Der kan oprettes et Waoo Fritids abonnement, hvis boligen i BBR registeret er registreret som fritidshus. 
Hvis boligen er registreret som helårsbeboelse, skal man vælge en af de internet abonnementer, der er beskrevet på 
Fibia’s hjemmeside. 
 


