Fremtidens bredbånd
kommer til Ølsted
- Fiber til din bolig med Onefiber by GlobalConnect
Kære husejer i Ølsted,
Vi er glade for at kunne informere om, at vi udruller fibernet i dit nærområde. Såfremt din adresse
ligger indenfor det område vi graver i, har du mulighed for at tilmelde dig en fiberinstallation til kun
0 kr.* i installationspris. Nedenfor kan du læse om dine muligheder, samt forløbet for etableringen af
fibernet i Ølsted.
Tidsplan
Forventningen er at påbegynde projektet i løbet af sommeren 2022 og at hele Ølsted har fibernet
i slutningen af 2022.
Informationsmøde
Vi inviterer til et informationsmøde, hvor du kan blive meget klogere på Onefiber og fibernet
generelt. Efter mødet vil der være mulighed for at tilmelde sig en fiberinstallation fra Onefiber,
men du kan også allerede nu tilmelde dig online eller ved at ringe til os på tlf. 77 30 30 16.
Informationsmødet foregår på Ølsted Kro, Hovedgade 16, 3310 Ølsted.
Dato & tidspunkt: d. 13. marts kl. 14-15.
Vi serverer kaffe og kage til alle der deltager.
Tilmelding
Send en mail med dit navn og antal deltagende til:
tilmelding@globalconnect.dk
OBS: Grundet et begrænset antal pladser,
gælder først til mølle-princippet.

Besøg www.onefiber.dk eller ring 77 30 30 16
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Gratis
kaffe og k
age
til alle!

Etablering og installation
Projektet udføres af Onefibers faste entreprenører. Entreprenøren sørger for alt fra etableringsaftaler
til nedgravning, kabelindføring, indvendig installation og reetablering. Gennem hele forløbet sikrer vi,
at dokumentation, nedgravning og reetablering sker fyldestgørende og retmæssigt. Onefiber er med
fra start til slut, hvorfor du altid kan kontakte både os og vores entreprenører i hele graveperioden.
Du vælger Onefiber fordi..
Onefiber er en del af en stor nordisk
organisation med udgangspunkt i
fibernet og dataløsninger

Vi tilbyder frit valg af Onefibers
tjenesteudbydere

Vi har altid symmetriske
hastigheder i up- og download

Fiber gør dit hus mere attraktivt
for salg og udlejning

Vi går altid i dialog med vores kunder
om installationen på adressen

Har du spørgsmål til tilmelding,
fibernet eller brug for flyers til omdeling?
Kontakt kundeservice på 77 30 30 16
alle hverdage kl. 9-15 eller skriv til
support.onefiber@globalconnect.dk
Tjenesteudbydere:

*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.

