Til husstande omfattet af
Projekt Syd-Syddjurs

Skal Syd-Syddjurs have
fremtidens internet?
Fibia arbejder på at få fibernet ud til alle og ønsker at investere i et større område på
Syddjurs. Vi kalder projektet for ”Projekt Syd-Syddjurs”. Projektet går uden om bredbåndspuljen,
og Fibia giver alle i området mulighed for at være med uanset ansøgninger til bredbåndspuljen.
Hvorfor fibernet?
Fibernet er en investering i fremtiden og det helt rigtige valg for dig, der gerne vil have stabilt, hurtigt
og fremtidssikret internet. Med stadig flere online-aktiviteter som Skype, streaming og backup af data
er hurtigt internet et krav i de fleste familier. Fibernet giver hele familien mulighed for at være på internettet samtidigt, uden at det går ud over oplevelsen og hastigheden.
Spar 1.495,- på tilslutningen
Bestil fibernet inden 30. marts 2017 og få tilslutningen til 500 kr. (normalpris 1.995 kr.). Tilslutning til fibernettet
inkluderer gravning fra vej/fortov og helt frem til husets sokkel samt opsætning af en fiberboks, som placeres
indvendigt på én af husets ydermure. Bemærk, at tilslutning til fibernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen (Håndværkerfradraget).
Vær med til at få fibernet til lokalområdet
Vi har fiberambassadører i de forskellige lokalområder, som sammen driver Projekt Syd-Syddjurs. Ambassadørerne er lokale ildsjæle, der forsøger at fremtidssikre lokalområdet ved at udbrede højere internethastigheder.
Find din lokale fiberambassadør på fibia.dk/syd-syddjurs. Har du lyst til at være fiberambassadør og hjælpe med at
sprede budskabet om fibernet, hører vi gerne fra dig.
Projekt Syd-Syddjurs skal modtage bestillinger fra 40% af alle husstande i området, hvis Fibia skal etablere fibernet.
Derfor er det vigtigt, at du bestiller. Vi håber, du vil bakke op om at få fibernet til Syd-Syddjurs.
Vi skal modtage din bestilling senest fredag den 30. marts 2017.
I vedlagte materiale kan du se vores Waoo Fiber pakker, tv-produkter og vores
sommerhusprodukt Waoo Fritid. Du kan læse meget mere om fibernet på
Syddjurs på fibia.dk/syd-syddjurs, hvor du også kan bestille.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede på
e-mail npe@fibia.dk eller 72 22 62 73. Du kan også kontakte en af de
lokale fiberambassadører.
Med venlig hilsen
Nikolaj Pedersen
Fibia

Projekt Syd-Syddjurs
Begtrup Vig, Boeslum, Bogens,
Borup, Dragsmur, DråbyHolme, Esby, Femmøller,
Fuglsø, Fuglsø Syd, Fuglsø
Sydvest, Handrup, HyllestedSkovgårde, Knebel Bro,
Kongsgårde, Krakær,
Lyngsbæk, Låddenbjerg,
Røjen, Skødshoved, Strandkær,
Strandkær Syd, Strands,
Stødov, Tved, ØksenmølleFuglslev, Øer Nord, Øer Syd,
og Ørby.

* Du skal som minimum bestille abonnement på fiberbredbånd (internet) i 6 mdr. Abonnementsprisen skal lægges til tilslutningsprisen.
Alle produkter forudsætter adgang til Fibias fibernet.

