
Onefiber by GlobalConnect  
- Næste skridt i din digitale rejse!

Heri kan du læse mere om, hvad du får med en  
fiberløsning fra Onefiber.



Fremtidens bredbånd  
- fiber til din bolig med Onefiber  
by GlobalConnect

Med en fiberforbindelse fra Onefiber sikrer du 
ejendommens adgang til fremtidens digitale  
motorvej og skaber en enklere hverdag for dig 
selv og resten af husstanden.

En symmetrisk, hurtig og stabil  
internetforbindelse 
 

Er du også træt af en langsommelig, hakkende 

internetforbindelse? Er du frustreret over, at hele 

husstanden ikke kan være på internettet 

samtidig? Med fibernet fra Onefiber får du  

stabile og lynhurtige symmetriske hastigheder på 

op til 1000/1000 Mbit/s. Så kan hele husstanden 

uploade, downloade, streame, game, surfe, se TV, 

afholde virtuelle møder eller gøre lige hvad de vil 

på internettet.  

- Nu kan hjemmearbejde, hjemmeskoling og  

fremtiden bare komme an! 

Fra tanke til tilslutning
 

Første skridt er at tjekke din adresse på  

www.onefiber.dk.  

Ligger din adresse i vores nuværende graveom-

råde, kan du med det samme tilmelde dig Onefiber 

til en installationspris fra 0 kr.* (Normalpris uden-

for kampagne er 7.500 kr.). Herefter kontakter vi 

dig med nærmere information vedr. besigtigelse,  

etablering og montering. Dit TV/internet abonne-

ment oprettes særskilt hos den udbyder du vælger 

– læs mere herom i næste afsnit.

Ligger din adresse ikke i et område vi graver i 

lige nu, kan du skrive dig op på interesselisten. 

Herved tilkendegiver du, at du er interesseret i at 

få fibernet fra Onefiber og at vi må kontakte dig, 

såfremt vi påtænker at komme til dit område med 

fiber. Desto flere fra dit nabolag der skriver sig op 

på interesselisten, desto større er sandsynligheden 

for, at vi påtager os projektet og du kan få fiber- 

installationen fra 0 kr.* i kampagnepris.

Du er altid velkommen til at ringe til os på  

77 30 30 16 og høre mere om dine muligheder for 

at få Onefiber.

Vælg selv din udbyder af TV/internet
 

Med fiberbredbånd fra Onefiber er du ikke låst 

til én enkelt tjenesteudbyder. Du vælger frit din 

tjenesteudbyder blandt Onefibers udvalgte  

udbydere. Du kan bl.a. vælge imellem:

Der kommer løbende flere udbydere til. Du  

finder alle vores udvalgte tjenesteudbydere på  

www.onefiber.dk.

Når du har valgt, hvilken udbyder du ønsker,  

kontakter du selv udbyderen og fortæller, at du  

har fået installeret fibernet fra Onefiber. 



Hos udbyderen kan du blive oplyst om  

abonnementsmuligheder samt priser. 

Du behøver først vælge din udbyder op til  

60 dage efter, at din fiberinstallation er aktiv. 

Installation – helt uden en synlig  
udvendig boks
 

Hos Onefiber bestemmer du selv, om du ønsker 

en synlig udvendig boks på din husmur. Vi mener 

nemlig, at det skal være muligt at få installeret  

fibernet uden at ændre udtrykket på ejendom-

mens facade. Ønsker du ikke en synlig udvendig 

boks, beder du blot vores entreprenør om at  

grave den ned i jorden. 

Den eneste synlige fiberboks vil dermed være  

den, du få installeret indenfor i dit hjem.  

Nøje udvalgte entreprenører
 

Onefiber vil gerne sikre de bedste forhold, når din 

vej og indkørsel graves op. Dette gælder både før, 

under og efter nedgravningen af fiberkablerne. 

Derfor har vi altid kunden for øje, når vi udvælger 

entreprenører. 

Gennem et tæt og stærkt samarbejde med  

entreprenørerne sikrer vi, at dokumentation, 

nedgravning og reetablering sker fyldestgørende. 

Onefiber er med fra start til slut, hvorfor du altid 

kan kontakte både os og vores entreprenører i  

hele graveperioden. 

Vores styrke – din fordel
 

Onefiber er en del af GlobalConnect, som er  

førende leverandør af fiberbaserede internet- 

løsninger til erhverv, offentlige og private i  

Nordeuropa. GlobalConnect ejer 74.500 km  

fiberinfrastruktur og har mere end 1600  

medarbejdere fordelt over Danmark, Norge, 

Sverige, Finland og Tyskland. 

Hos Onefiber by GlobalConnect er vi optagede  

af, at alle borgere i Danmark skal have adgang  

til lynhurtigt internet. Derfor leverer vi fiber- 

baserede internetløsninger til områder, som  

andre leverandører ikke har fokus på.  



Vil du tilmeldes eller har du  
spørgsmål? 

Kontakt kundeservice alle hverdage kl. 9-15

Onefiber er næste skridt i din digitale rejse!

Onefiber by GlobalConnect A/S
Havneholmen 6, 2450 København SV,  

Danmark, CVR-nr.: 26759722

77 30 30 16

support.onefiber@globalconnect.dk

Du vælger Onefiber fordi

Vi tilbyder kampagnepriser helt ned 
til 0 kr.*

Fiber sikrer din ejendoms adgang til 
fremtidens digitale udvikling

Du får frit valg af tjenesteudbyder 
blandt Onefibers udvalgte udbydere

Fiber gør dit hus mere attraktivt for  
salg og udlejning

Du kan slippe for en synlig  
udvendig boks

Du slipper for en ustabil, langsom  
og hakkende internetforbindelse

*Installationspris udenfor kampagne 7.500 kr. Forudsætter oprettelse af internetabonnement, inden 60 dage 
fra aktivering af fiberforbindelsen, hos en af Onefiber by GlobalConnects udvalgte tjenesteudbydere. 
Fiberforbindelsen skal benyttes med et aktivt abonnement i min. 6 mdr. Kræver accept fra ejer hvis du er lejer. 
Se alle vilkår på onefiber.dk/vilkaar.CVR: 26759722


