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Kære beboer

Ejerforeningen Bechsminde og Fibia giver dig nu mulighed for at få mere 
internet for pengene og tv-pakker til endnu lavere priser. Det kræver dog, 
at minimum 20 nye husstande bestiller fiberbredbånd, for at udløse den 
fordelagtig foreningsaftale, som dækker hele jeres grundejerforening.

Hvad er fibernet?
Fibernet er din adgang til den digitale motorvej. Du får lynhurtigt og stabilt 
internet og fleksible tv-produkter. Med fibernet fremtidssikrer du din bolig 
med hastigheder, som nemt kan opgraderes, når dit behov ændrer sig. Du 
kan streame film uden hakken, føre videosamtaler over Skype og downloade 
og uploade tunge filer med samme høje hastighed.

Hvad koster det?
Normalt koster det op til 1.995 kr. at blive tilsluttet, men aftalen betyder, 
at du får tilslutningen til 0 kr., du skal blot som minimum  bestille et 
internetprodukt. For eksempel kan du få en internetforbindelse på 10/10 
Mbit/s for 149 kroner om måneden (minimumspris i 6 mdr. 894 kr.) Se alle 
priser og produkter i vedlagte materiale.

Er du allerede kunde?
Hvis du allerede er kunde hos Fibia, skal du ikke foretage dig noget. Når vi 
når målet for aftalen, opgraderer vi automatisk dine produkter. 

Er du ikke kunde i forvejen?
Bestil via vedlagte bestillingsark, hvor du også kan læse mere om dine 
muligheder. Det er også muligt at bestille online på fibia.dk/bechsminde 
eller ved at ringe til vores Kundecenter på telefon 70 29 24 31. Vores 
medarbejdere er klar til at rådgive dig mandage kl. 8-17 og tirsdag til fredag 
kl. 9-16. Kontaktoplysningerne finder du her til højre.

Bemærk
For at den nye aftale kan træde i kraft, har vi brug for 20 nye husstande 
inden den 4. december 2017. Bliver den nye aftale ikke til noget, annullerer 
vi din tilmelding. Er du Fibia-kunde i dag, fortsætter dine nuværende 
produkter, hvis den nye aftale ikke opnår et tilstrækkeligt antal tilmeldinger. 
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