
Besøg din lokale 
fiberkonsulent. 

Se tiderne på 
vedlagte oversigt 

Slå til nu – hvis du vil fremtidssikre
Østfalster, din bolig og dit internet! 
Fibia er i øjeblikket ved at undersøge, om interessen i Østfalster  
er stor nok til, at vi kan etablere fibernet. Med fibernet kan I få Danmarks  
bedste internet* med et helt specielt produkt til boligen. 

Du kan være med til at få fremtidens internet til dit lokalområde ved at 
bestille senest den 28. februar 2022. Projektet bliver gennemført, hvis der 
er mindst 102 husstande, som bestiller fibernet. Er der derimod ikke  
tilmeldinger nok, må vi desværre lukke for planerne om fibernet til området.  
Det er derfor vigtigt, at du slår til nu og bakker op om fibernettet. Tilslutning 
til fibernettet koster 0 kr., hvis du bestiller senest 28. februar 2022. Herefter 
koster tilslutning til fibernettet 995 kr.

Prøv fibernettet i 6 måneder for kun 1.554 kr. 
Du skal som minimum bestille et internetabonnement i 6 mdr. for at få  
tilslutningen til 0 kr. Du får den første månede til 0 kr., uanset hvilken 
internethastighed du vælger til din bolig. F.eks. kan du få 70/70 Mbit/s 
fiberbredbånd i 6 måneder til kun 1.554 kr.*. Læs mere om alle produkterne  
og se priser og kampagner på den vedlagte oversigt.

Hvordan bestiller jeg?
Du bestiller nemt på fibia.dk/østfalster eller ved at ringe til os på  
70 24 24 45 eller ved at besøge os i fiberbilen.
 
Venlig hilsen
Fibia

Bestil senest 

28/2 
på  

fibia.dk/østfalster

Fordele ved fibernettet 
 Du får hastighedsgaranti 

– og en stabil og lynhurtig forbindelse

 Hele familien kan være på  
internettet og se tv samtidig  
– uden hakken, ventetid eller udfald 

 Din bolig bliver mere attraktiv  
–– hvis du fx skal sælge eller udleje

 Danmarks bedste internet*  
– kåret af danske kunder 2012 - 2021

 Se Waoo TV med masser af valgfrihed 
– fx Kanal 4, 5, 6 og Eurosport

 Du bliver sikker på internettet  
– du får en sikkerhedspakke med i købet

WAOO VINDER PÅ OMRÅDET ”PRODUKTKVALITET” 
LOYALITY GROUPS BRANCHEINDEX INTERNET 2021
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Slå til nu!
Bestil nu og spar 
penge på dit
abonnement

Bestil senest  
28. februar 2022

Tilslutning til 
fibernettet

0,-

Få lynhurtigt  
internet på  
din adresse

Bestil på fibia.dk/østfalster  
eller ring 70 24 24 45 

Her etablerer vi fibernet på Østfalster

Bestil senest den 28. februar 2022. Forudsætter adgang til Fibias fibernet og at fibernettet bliver etableret i området. Tilslutning til fibernettet forudsætter minimun et abonnement på Waoo Fiber 70/70 
Mbit/s fiberbredbånd (6x259,-). 6 mdr. binding. Min. pris i 6. mdr. 1.554 kr. Vælges tv-løsning med tv-boks tillægges 99,- i bokshåndtering (engangsbeløb). Hertil kommer tilslutning til fibernettet  0 kr. ved 
bestilling senest 28.02.22. Efter denne dato koster det 995 kr. i tilslutning. 6 mdr. binding. Mindsteprisen forudsætter en betalingsaftale med betalingskort eller MobilePay. Andre betalingsformer pålægges 
gebyr afhængig af betalingsform. Se fibia.dk/gebyrer. Fakturering for abonnement og tilslutning sker først, når fibernettet er færdiginstalleret i din bolig. Fibia forbeholder sig ret til at annullere etablering af 
fibernet til en abonnent, såfremt det påfører Fibia større omkostninger end normalt. Vi tager forbehold for evt. trykfejl samt ændringer i pris og produkt. Fakturering for abonnement og tilslutning sker først, 
når fibernettet er færdiginstalleret i din bolig. 


