
Måske er hurtigt og stabilt 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 Bønnerup. 

Hvorfor fibernet? 
Fibernet er en investering i fremtiden og det helt rigtige valg for dig, der 
gerne vil have stabilt, hurtigt og fremtidssikret internet. Den stigende 
efterspørgsel for flere online-aktiviteter som streaming og backup af data, 
samt muligheden for at arbejde effektivt hjemmefra og benytte de digitale 
konsultationsmuligheder i det offentlige gør, at hurtigt internet er et krav i 
de fleste familier og lokalområder. Fibernettet fremtidssikrer din bolig og dit 
sommerhus med hastigheder fra 10/10 Mbit/s – 500/500 Mbit/s, som kan 
opgraderes nemt og enkelt i takt med dit behov. 

Grib chancen for at få fibernet til Bønnerup
Tilbuddet om fibernet i dit lokalområde er en enestående chance. Vi etablerer 
nemlig kun fibernet i udvalgte områder, hvor beboerne viser nok interesse. 
Førte skridt er derfor at vi undersøger interessen og giver jer mulighed for at 
tilmelde jeres bolig. Er interessen tilstrækkelig stor, udruller vi fibernet og kan 
i den forbindelse tilbyde fibernet til din bolig eller dit sommerhus for en 
etableringspris på kun 1.995 kroner.* Så vær med til at fremtidssikre dit 
lokalområde – din tilmelding tæller, hvis det skal lykkes. Bemærk, at tilslutning 
til fibernet i 2017 dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til Skats 
regler for håndværkerfradraget (BoligJobordningen 2017).

Hvordan bestiller jeg?
Du tilmelder dig nemt på dit by-site www.fibia.dk/bønnerup eller ved 
at benytte vedlagte bestillingsark, som du afleverer til din lokale 
fiberambassadør. Du er også velkommen til at kontakte Nikolaj på 
tfl.: 78 75 32 11 eller email: npe@fibia.dk, hvis du har spørgsmål. 
Vi skal modtage din bestilling senest 31. december 2017. 

Med venlig hilsen

Nikolaj Pedersen
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.

Til husstandene i Bønnerup

Salgskonsulent, Nikolaj Pedersen
Email: npe@fibia.dk
Tlf.: 78 75 32 11

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 1.995 kr. Alle produkter   
 forudsætter adgang til Fibias fibernet.

KONTAKT

Skal vi give dit lokalområde fibernet 

K i l d e :  L o y a l t y  G r o u p  2 0 1 2 - 2 0 1 7  

BE
DST I TEST 6 ÅR I TRÆK



Afgrænsningsområde - her undersøger vi interessen
Herunder kan du se det område, vi undersøger interessen i. Ligger din bolig inden for afgrænsningen, 
kan du allerede nu tilkendegive din interesse ved at tilmelde dig på www.fibia.dk/bønnerup


