






Fordele ved fibernet
- Forbindelsen er stabil og symmetrisk.

- Alle kan være online samtidigt – også hvis  
man ser hver sin 4K Ultra HD film.

- Boligen bliver mere værd og lettere at sælge.
(Berlingske Business: “Hakkende bredbånd trækker ned, når 
der skal handles hus”, 19.06.2017)



Hvad med TV?
Man kan f.eks. købe streaming-TV direkte hos TV-
selskaberne og streamingtjenester:

TV2 Play: fra 39,- / md.
DR: gratis
Telia TV:fra 99,- /md. For 15 TV-kanaler.
Dplay: Kanal 4 & 5, Discovery, Animal Planet og 
TLC. Mange udsendelser er gratis, andre ikke.
Viaplay: fra 99,- / md.  
Boxer TV ses via antenne

 



Har du brug for 1000/1000 Mbps?



GIGABIT er ikke for alle
-  Folk har forskellige behov.

- Undgå at ‘vride armen om på naboen’.

- 25% tilslutning er nok til at gennemføre et 
projekt.

- Fibernet etableres i forhold til tilmeldinger.



Hvad koster det?
Etablering til nærmeste husmur og indvendig installation 
inkl. modem koster 12.000 kr.

Som tak for at betale ved tilmelding, giver Gigabit 60 mdr. 
100/100 Mbps internetforbindelse. 
Det svarer til ca. 150 kr./md. i 60 mdr. efter 
håndværkerfradrag.

Opgradering til 1000/1000 Mbps koster 99 kr./md.
Arbejdsgiveren kan betale for opgraderingen.
Nogle får arbejdsgiveren til at betale etableringen.



Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er  1/10 -2018.

Ved tilmelding fra 2/10 – 2018 og helt frem til at 
gravefolkene er kommet til nærområdet, 
medfølger 4 års 100/100 Mbps internetforbindelse 
i etableringsprisen.

Når fiberrørene først er i jorden og hullet er lukket, 
så kræves der en gruppetilmelding, før Gigabit vil 
overveje at udvide fibernettet.



Dataloger med drømme



Er internethastighed vigtig?

Internetforbindelse er for mange blevet næsten 
lige så vigtigt som el, vand og varme. Især yngre 
familier med børn har behov for højere hastighed.

Nogle vælger at få etableret fibernet, selvom de 
ikke selv har behov for højere hastighed. Det er 
en investering i huset, og øger husets mulighed 
for hurtigt salg. Andre vælger det på grund af 
stabiliteten.



Betaling 'up front’

Det er meget dyrt at etablere fibernet.
Materialer til fibernet er efterspurgte. Borerør skal 
bestilles seks måneder før, og fiberrør har en 
leveringstid på tre til fire måneder. 

Fibernettet gennemføres ved kun 25% tilslutning 
og kunderne får fem års 100/100 Mbps 
internetforbindelse med i prisen.  



Hvordan tilmelder man sig?



● Første uge efter tilmeldingsfristen besluttes 
omfanget af fibernettet.

● Kunder, som ikke kan få etableret fibernet, får 
pengene tilbage.

● Projektering varetages af projektgruppen, som bl.a. 
består af projektleder og projektingeniør.

● Materialer bestilles hjem.
● Der søges gravetilladelser.
● ca. seks måneder efter tilmeldingsfristen rykker den 

styrede underboring ud og går i gang.

Processen



Hvad sker der efter 60 mdr.?
- Fibernettet er åbent for for andre udbydere helt fra 
starten. Der er ingen bindingsperiode. 

- Kunderne overgår til alm. vilkår. Det vil sige 
samme pris som Gigabits kunder på TDC's net. 
Pt. Er det 299,- pr./md. For 100/100 Mbps og 349,- 
pr./md. for 1000/1000 Mbps.

- Man kan opsige sit abonnement med løbende 
måned plus en måneds varsel.



Gigabit er i vækst


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

