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Fibernet fra OlGA I
Er du træt af langsom internetforbindelse

i Store Magleby I Dragør Ost?
~1

Snart er det slut med langsom internetforbindelse. Villa- og rækkehusejere kan
skaffe fibernet i Store Magleby og Dragør øst ved at tilmelde sig på www.gigabit.dk

GIG bygger fibernet ved ca. 25% tilslutning. Procenten varierer efter
belægning og matrikelstørrelse. Asfalt og SF-sten er f.eks. dyrt at reetablere.

Hvordan foregår det?

1) Tilmelding sker direkte på GI s hjemmeside. Tast blot adressen i
søgefeltet. Tilmelding senest 1/12 2018 sikrer gratis 100/1 00 Mbps abonnement i
fem år. Hvis der er for få tilmeldinger på en vej, etableres ikke fibernet det
Hvorvidt der er nok tilmeldte i området til at påbegynde fiberprojektet, besluttes
første uge i december. Hvis der ikke etableres fibernet på din vej, returneres
tilmeldingsprisen kort derefter.

2) Tilmelding er stadig muligt efter tilmeldingsfristen. ‘Efternølerne’ går glip af
bonusåret, og får ‘kun’ fire års gratis 100/100 Mbps internetforbindelse.

3) Fibernettet fastlægges og GIG søger gravetilladelse hos Dragør Kommune.
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4) GI ITs mandskab rykker ud med den styrede underboring. Alle forventes
online senest et år efter tilmeldingsdatoen.

GIG TT leverer udelukkende internetforbindelse. I nogle tilfælde kan den
nuværende TV1øsning beholdes på trods at at det nuværende
bredbåndsabonnement opsiges. Din udbyder kan oplyse, om det er muligt hos dem.

Der er mange muligheder for at streame TV og ifim f.eks, Dplay, Telia TV, DR, TV2
Play, NETFLIX og HBO NORDIC.

Arbejdsløn til etablering af digital infrastruktur på egen grund giver ret til
håndværkerfradrag. Arbejdsiønnen udgør 11.200 kr.
Efter fradrag er prisen ca. 9000 kr. - alt efter skatteprocent.

Priser:
- Etablering på egen grund til nærmeste husmur samt indvendig installation
affiberboks og fibermodem: 12.000 kr. (Arbejdsløn udgør 11.200)

- Internet 100/1 00 Mbps i 5 år efter etablering: 0 kr (‘Efternølere’ får 4 år.)
- Opgradering til 1000/1000 Mbps: 99 kr./måned
- Fast IP adresse: inkluderet
- Ekstra IP adresse: 25 kt/måned per ekstra adresse
- IPv6: inkluderet

Opgradering til 1000/1000 Mbps kan etableres som arbejdsgiverbetalt.
Nogle af vores kunder får arbejdsgiveren til at betale hele etableringsprisen.

INFORMATIONSMØDE 22/11 kl. 19.00
Hollænderhaflen, Halvvejen 3, Drager
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eget fibernet har mange tilfredse kunder online allerede.
Valget er dit - vores kontaktoplysninger er her:

www.gigabit dk Support@gigabit.dk Tlf. 71992230

GIG

am6g


