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ACCEPT FRA EJER TIL ETABLERING AF FIBERNET

Information om ejer/udlejer   Udfyld alle felter med blokbogstaver

Udfyld herunder, hvis du kun har én adresse   Udfyld alle felter med blokbogstaver

Navn       

Adresse 

Postnummer     By 

Telefon i dagtimerne    E-mail 

CVR-nummer (hvis virksomhed)                 

Adresse       

Postnummer     By 

Gravearbejde samt tilslutning udføres i henhold til Fibias grave– og tilslutningsmetoder, samt vilkår for tilslutning til 
Fibias fibernet. Se mere på www.fibia.dk/vilkår.

Jeg giver hermed tilladelse til etablering af fibernet til alle oplyste adresse(r). 
Jeg giver også tilladelse til, at Fibia/Waoo må hænge markedsføringsmateriale (plakater el. lign.) op på adressen (fx i opgang).

Nærmere aftale omkring indføring af fibernet og fordelingspunkt på adressen indgås med (sæt kryds):

Kontaktperson  Ejer/Udlejer

Underskrift fra ejer/udlejer 

Kontaktperson e-mail: Kontaktperson telefon: 

Dato                             

Kontaktperson navn:                              

Side 1 af 3

OBS: Udlejer du flere adresser i samme bygning er det vigtigt, at du udfylder alle installationsadresser på næste side!
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Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen     

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Angiv hvilke adresser, der skal klargøres til fibernet fra Fibia 

ACCEPT FRA EJER TIL ETABLERING AF FIBERNET

Når der etableres fibernet i ejendommen, kan vi gøre klar til, at fibernettet kan tilsluttes i alle boliger. De beboere, der har bestilt 
eller bestiller et produkt, vil få installeret en fiberboks. Resten af beboerne vil ikke få installeret en fiberboks, men fibernettet er 
klar, hvis de ønsker at tage det i brug på et senere tidspunkt. På det tidspunkt vil de så få installeret fiberboksen.

Skulle du, som ejer af ejendommen, eje flere ejendomme, kan du med fordel kontakte Fibia på tlf. 70 29 24 31
om en aftale om etablering af fibernet.

Side 2 af 3

Skriv alle installationsadresser og markér, om der skal klargøres til fibernet på adressen eller ej. 

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen     

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Adresse/Husnr./Etage/Dør/Postnr./By         

Hvis nej, angiv årsag til der ikke skal etableres fibernet på adressen      

Angiv hvilke adresser, der skal klargøres til fibernet fra Fibia (fortsat) 

ACCEPT FRA EJER TIL ETABLERING AF FIBERNET

Når der etableres fibernet i ejendommen, kan vi gøre klar til, at fibernettet kan tilsluttes i alle boliger. De beboere, der har bestilt 
eller bestiller et produkt, vil få installeret en fiberboks. Resten af beboerne vil ikke få installeret en fiberboks, men fibernettet er 
klar, hvis de ønsker at tage det i brug på et senere tidspunkt. På det tidspunkt vil de så få installeret fiberboksen.

Skulle du, som ejer af ejendommen, eje flere ejendomme, kan du med fordel kontakte Fibia på tlf. 70 29 24 31
om en aftale om etablering af fibernet.

Side 3 af 3

Skriv alle installationsadresser og markér, om der skal klargøres til fibernet på adressen eller ej. 

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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