
Er du træt af 
dårligt internet?
Måske behøver du ikke finde dig i dårligt internet. Fiberbredbånd 
fra Fibia er internet som det burde være – lynhurtigt, stabilt og med 
knivskarpe skærmoplevelser.  

Grib chancen for at få fibernet til Gjerrild
Lige nu er vi ved at undersøge, om der er grundlag for at etablere 
fibernet i Gjerrild. Tilbuddet om fibernet er en enestående chance for 
at få lynhurtigt internet hjem i stuen. Er interessen tilstrækkelig stor, 
udruller vi fibernet og kan i den forbindelse tilbyde fibernet til din 
bolig for en etableringspris på 1.995 kroner. Bemærk, at tilslutning 
til fibernet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til 
BoligJobordningen. 

Tilbud lige nu! Første måned med fiberbredbånd for 0 kr.*

Lige nu tilbyder vi dig én samlet pakke med Waoo fiberbredbånd med 
internethastigheder helt op til 500/500 Mbit/s., trådløst net med Smart 
WiFi i hele huset og mulighed for at bestille Waoo TV-pakker. Og det 
er nemt: Vi kan hjælpe dig godt i gang med din installation på én 
computer, ét tv, én fastnettelefon og med dit trådløse netværk (wi-fi). 

Du kan tilmelde dig fibernettet ved at benytte vedlagte bestillingsark 
og sende retur til os, portoen er betalt. Du er også velkommen til at 
kontakte Nikolaj på tfl.: 72 22 62 73 eller email: npe@fibia.dk, hvis du 
har spørgsmål. 

Med venlig hilsen

Nikolaj Pedersen
Fibia 

Salgskonsulent, Nikolaj Pedersen
Email: npe@fibia.dk
Tlf.: 72 22 62 73

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

KONTAKT

Til husstandende i Gjerrild

* Alle priser er vejledende. Min. prisen består af 6 mdr. abonnement. Fiber Light: Min. pris 1.194,- (6x199,-). Fiber Basic: Min. pris 1.495,- (1x0,- + 5x299,-). Fiber Extra: Min. pris 
1.844,- (1x0,- + 5x349,-) + Smart WiFi bokshåndtering 99,-. Fiber Full: 2.344,- (1x0,- + 5x449,-) + Waoo Smart WiFi bokshåndtering 99,-. Hertil kommer tilslutning til fibernettet 
1.995,- (engangsbeløb). Tilslutning til bernettet dækker arbejdsløn og er fradragsberettiget i henhold til BoligJobordningen (håndværkerfradraget). Kampagneprisen 0 kr. første 
måned gælder ikke ved køb af Waoo Fiber Light. Forudsætter adgang til Fibias bernet. Bestil senest 03.04.2017. Bindingsperioden er 6 mdr. Herefter kan aftalen opsiges med 
30 dages varsel. For oplysning om forventet leveringstid kontakt Fibias kundecenter på 70 29 26 66. Se mere på bia.dk/bredbaandsfakta.


