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Nyt vedr. vores aftale med Fibia – Internet & TV   

 

 Hvidovre, den 26. januar 2022  

Til samtlige beboere i afdeling Nord og Syd 

 

Som I ved, har vi her i Avedøre Stationsby Nord og Syd, en aftale med Fibia/Waoo (tidligere Bred-
bandsbolaget, Dansk Bredbånd), om levering af Internet og TV, baseret på en individuel aftale, 
hvor den enkelte beboer, selv tager stilling til om man ønsker at indgå i sådan en aftale. 

Den oprindelige aftale er helt tilbage fra år 2000, hvor den er underskrevet og således gældende 
fra, aftalen er løbende blevet forlænget, senest i 2016. 

I årenes løb, er den oprindelig internetkapacitet på 10/10 Mbit/s., hvilket var rigtig flot i 2000, men 
ikke rigtig noget særligt i dag, så sidenhen er kapaciteten tilpasset bruger - & udbyders ønsker 
undervejs. 

Vi har undersøgt markedet for internetudbydere og har holdt møder med flere af disse. Vi har lagt 
vægt på kvalitet, produkt og pris, og holder fast i at vi ikke ønsker at afdelingerne skal bidrage 
økonomisk, til nogen former for netværk og ej heller til den løbende vedligeholdelse til diverse net-
værkskomponenter. Dette afholdes alene af netværksudbyderen. 

Branchen som sådan er meget bred, og varieret, hvad kvalitet, produkt og pris angår, så vi har ikke 
valgt de billigere internetudbydere. 

Med en Fibia løsning, får vi en fremtidssikret teknologi, med "symmetrisk båndbredde". Det vil sige, 
at du får den samme høje hastighed, når du uploader, som når du downloader Ydermere er Fibia 
jo et såkaldt premium produkt på internet og Tv-markedet og deres udvalg samt services kontra de 
fleste af deres konkurrenter, ligger på et meget højere plan. Dette gør naturligvis også at der er 
forskel på produktprisen. Det koster at have ekstra produkter, services og de medarbejdere der 
skal til for at levere et bedre slutprodukt. Waoo er i øvrigt DK’s bedste internetselskab for 10’ende 
år i træk, kåret af forbrugerne.  

Vi fortsætter således samarbejdet med Fibia og har i den forbindelse nu lavet en allonge til vores 
eksisterende aftale, som giver os lidt skarpere priser, men stadig med Fibia som netværksejere og 
uden at vi binder beboerne med en kollektiv aftale. Så den enkelte beboer er ikke bundet til Fi-
bia. 

De nye priser tilknyttet den nuværende allonge ses her: 

Allonge priser  
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TV (2022 priser), hvis beboerne vælger TV fra Waoo er priserne som følger: 

Waoo Viasat lille TV-pakke nettopris          kr. 219,- 

Waoo Viasat favorit pakke  nettopris          kr. 499,- 

Waoo Viasat stor TV-pakke nettopris          kr. 659,- 

 

For at få det fulde overblik over ydelse, indhold og pris, følger her en bestillingsformular, som du 
som beboer, bedes orientere dig i og benytte, det værre sig som nuværende eller ny kunde, til af-
givelse af din bestilling.www.fibia.dk/avedøresydnord 

Dette link finder du også på vores hjemmesider i afdelingerne. 

 

Derudover er der indgået aftale med Fibia om etablering af fibernet, så vores nuværende net, op-
graderes til nutidens krav og teknikker. 

Dette arbejde er for nuværende på tegnebrættet og er estimeret til små 13 millioner kroner, pr. 
afdeling: Det er penge vi selvfølgelig ikke har, men da det jo stadigvæk er Fibia, som netværkseje-
re, der bygger dette fibernet, er det uden beregning for os, og uden at vi binder beboerne med en 
kollektiv aftale. 

Når det nye fibernet er færdigetableret og sættes i drift, vil der selvfølgelig også blive udarbejdet en 
ny bestillingsformular, hvor de planlagte priser vil se ud som følger: 

 

Fibernet priser (Den nye aftale med ny fibernet etablering)   

 

 

 

Med denne information ser vi frem til at tilbyde jer de foreløbige priser, med den nye allonge, imens 
vi alle venter på det nye netværk, med de endnu bedre priser, som bliver en realitet sidst på året. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen Nord & Syd                             Administrationen Nord & Syd 

http://www.fibia.dk/avedøresydnord

