
Moderne og stabilt Internet på Nyord
Nu har Nyords beboere og husejere chancen for at få Internet via Fibia



Dagsorden

▪ Hvad får vi, hvad kræver det og ”hva’ koster’n”

▪ Hvilke produkter findes der?

▪ Hvad er tidsplanen?

▪ Hvad er hastigheden lige nu?

▪ Status på tilmeldinger

▪ Spørgsmål fra salen!

▪ Hvor finder du svar?



Hvad får vi?

▪ Nedgravet fibernet fra Ulvshale til 
Nyord

▪ Fibernettet trækkes/pustes/graves ned 
i byen

▪ Der trækkes/skydes kabel frem til vores 
ejendomme

▪ Der installeres en fibernet router med 
indbygget Wifi

▪ Router er vores ejendom efter 
installationen og tages ikke ned selvom 
forbindelsen opsiges



Hvad kræver det?

▪ Der skal være minimum 40 tilmeldinger på 
Nyord

▪ Tilmeldingen sker på Fibias hjemmside på 
http://www.fibia.dk/nyord

▪ Tilmelding kræver fornavn, efternavn, 
adresse, postnr, by, e-mail og 
telefonnummer

▪ Tilmeldingen kræver også man tager stilling 
til hvilken forbindelse man ønsker

http://www.fibia.dk/nyord


Hva’ koster’n

▪ Prisen er kr. 1.995,- pr husstand der 
er tilmeldt samt det mindste 
abonnement i 6 måneder af kr. 199,-
pr måned (kr. 1.194,-)

▪ Samlet omkostninger bliver kr. 
3.189,- pr husstand

▪ Installationen kan fratrækkes som 
håndværkfradrag på selvangivelsen



Produkter

▪ Installationen koster kr. 1.995,- og er 
en engangsinvestering

▪ 10/10 Mbit er den mindste forbindelse 
og koster kr. 199,- og dækker de flestes 
behov

▪ 100/100 Mbit koster 299,-

▪ 300/300 Mbit koster 349,-

▪ 500/500 Mbit koster 449,-



Erhvervsløsning

▪ ”Ingen installationsomkostninger”

▪ Minimumsprisen er på 399,- pr md plus 
moms

▪ Minimumspris pr år kr. 4.788,- plus 
moms, der udgør kr. 1.197,-, i alt kr. 
5.985,- pr år

▪ Bindingsperiode er 2 år med en samlet 
minimumspris på kr. 11.970,- inkl. 
moms
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Status på tilmeldinger i dag 16.03.2018 kl. 16.10



Spørgsmål fra salen!



Tak for jeres tid



Hvor får du svar?

▪ Følg med på www.nyord.nu hvor vi publicerer nyheder om projektet

▪ Tilmeld dig på www.fibia.dk/nyord

▪ Yderligere oplysning om telefonipakker, tv-pakker og andre spørgsmål kan findes på 
www.fibia.dk

▪ Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kenneth Lau Rentius på 
fibia@nyord.nu

http://www.nyord.nu/
http://www.fibia.dk/nyord
http://www.fibia.dk/
mailto:fibia@nyord.nu

