TDC NET A/S, København, CVR 40075267

Du bliver tilsluttet
TDC NET Fiber — helt gratis
Hellebo Park har sammen med TDC NET valgt at fremtidssikre din bolig.
Det betyder, at din adresse nu bliver tilsluttet fibernettet fra TDC NET,
så du er klar til fremtidens stigende behov
for digitale løsninger.
Vidste du for eksempel, at danskernes internetforbrug er femdoblet
på under seks år?
For dig er det helt gratis at få din adresse tilsluttet. For TDC NET
og Hellebo Park er det en investering i fremtiden.

Hvad får du med en fibertilslutning?
Du får adgang til stabilt og lynhurtigt internet med hastigheder på op
til 1000 Mbit — og endnu højere i fremtiden. Du bestemmer selv, hvornår
du vil tage din fibertilslutning i brug, og du har frit valg til at vælge
den udbyder, du ønsker at købe et abonnement hos.
Venlig hilsen
TDC NET
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Hvad sker der nu?
1. 	Vi kommer på besøg i ejendommen

Vi kontakter boligforeningen for at aftale, hvordan vi får
adgang til bygningen. Vores fibertekniker har brug for at se,
hvor og hvordan vi bedst kan tilslutte ejendommen til
TDC NET Fiber.

2. 	Vi fører fiber ind i ejendommen

Vi graver fiber ned i vejen i dit område og ind til ejendommen.
Bagefter sætter vi en fiberboks op i ejendommen, som vi
forbinder med et fiberrør fra vejen. Det betyder, at du kan
møde vores gravemaskiner og personale på gaden. Vi gør
naturligvis vores bedste for ikke at være i vejen.

3. 	Vi installerer fiber i din bolig

Du modtager et brev i din postkasse med et tidspunkt, hvor du
får besøg af vores fibertekniker. Teknikeren fører et fiberkabel
gennem muren og sætter et fiberstik op i din bolig. Bemærk,
at der skal være en voksen person over 18 år tilstede, mens vi
udfører arbejdet.

4. 	Din fiberinstallation er færdig

Vi skriver til dig, når din fysiske fibertilslutning er færdig.
Du bestemmer selv, om og hvornår du vil tage din
tilslutning i brug, og du kan frit vælge den udbyder, du
ønsker at købe et abonnement hos. Vær opmærksom
på, at der kan være oprettelsesomkostninger forbundet
ved køb af et abonnement.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Bjarne Christensen på tlf 3012 5630.

Omfatter ikke levering af bredbånd, tv eller telefoni. Der kan være tilfælde, hvor TDC NET af tekniske, fysiske eller
økonomiske årsager ikke kan etablere fibertilslutningen.
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