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100 x flere muligheder med fibernet
Det traditionelle bredbånd kører over den kobberledning, der for mange år siden blev lagt ind som telefonforbindelse i din bolig.
Kapaciteten er derfor begrænset og vil af samme grund komme til kort, efterhånden som verden og hverdagen bliver mere og mere digitaliseret.
Med fibernet fra Fibia sikrer du hele familiens digitale fremtid. Vores fibernet er nemlig 100 gange hurtigere end det traditionelle bredbånd,
så I kan se tv, streame film, surfe og spille online – alt sammen samtidig, uden problemer og i krystalklar kvalitet.
Den tid, den glæde. Først skal din bolig tilsluttes fibernettet. Her på bagsiden ser du hvordan.
Har du spørgsmål, kan du altid ringe til os på telefon 70 29 24 44.

Sådan får du fibernet
Fibernettet bestilles og bekræftes
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Du starter med at beslutte, hvilke produkter du
ønsker at bruge fibernettet til. Når du har bestilt,
sender vi dig en bekræftelse. Det kan være du
allerede har bestilt og sidder med din bekræftelse, i
så fald så velkommen til Fibia.

Vi etablerer kablet
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Et par dage før vi kommer hjem til dig for at sætte
fiberboksen op, etablerer vi selve fiberkablet i det
rør, som vi tidligere lagde ned. Det er vigtigt, at du
ikke selv fører røret ind i huset. Det er udendørs
arbejde, så denne dag behøver der ikke være nogen
hjemme.

Vi sætter fiberboksen op
Vi lægger et rør ned
Vi kontakter dig, så vi kan aftale detaljerne om gravearbejdet og placering af fiberboksen. Røret til fiberkablet
graves ned og ”skydes” oftest frem under jorden til
hussoklen for at minimere sporene efter arbejdet. Du
behøver ikke at være hjemme, når vi skal grave.
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På den aftalte dag er det vigtigt, at der er nogen
hjemme til at lukke vores tekniker ind. Først når
teknikeren har været på besøg og aktiveret din
fiberforbindelse, vil du modtage en faktura. Herefter
skal du selv tilslutte din computer og evt. tv og
telefon til fiberboksen, så du og din familie kan få
glæde af fibernettes muligheder i mange år frem.
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Du modtager et brev
Når vi nærmer os færdiggørelsen af gravearbejdet,
sender vi dig et brev med dato og tidspunkt for,
hvornår vi kan komme og sætte fiberboksen op inde i
din bolig. Vi sender brevet cirka to uger, før vi kommer.
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