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Vi skal installere en fiberboks i din bolig

Vi glæder os til at tilslutte din bolig til fibernettet. Fiberforbindelsen vil være klar 27. juni 
2022. Har du bestilt produkter, kan du anvende dem fra denne dato.
Inden da skal vi installere en fiberboks i din bolig. 

Fiberbokse i alle boliger
Foreningen har besluttet, at vi skal installere fibernet i alle boliger – også selv om du 
eventuelt vælger ikke at bestille produkter fra Waoo.

Vi sender dig datoen for teknikerens besøg i et særskilt brev.

Her skal nøglen afleveres
Har du ikke mulighed for at være hjemme, beder vi dig om at aflevere din nøgle til 
Ejendomskontoret, Pottemagerporten 43 eller i kontorets postkasse udenfor åbningstid 
senest dagen før den teknikertid, du har fået oplyst. Læg nøglen i en kuvert med dit 
navn og din adresse.

Vi lægger nøglen til Ejendomskontoret, når vi er færdige.

Sådan gør du klar til teknikeren
Vi placerer fiberboksen ved eksisterende antennestik i stue. Du bedes rydde gulvet 
omkring stikket, så vores tekniker kan komme til.

Har du bestilt tv, skal du flytte antennekablet fra din gamle antennestikdåse til den nye.
Det kan du gøre fra 27. juni 2022.

Mit Fibia, din selvbetjening
På mitfibia.dk kan du få et overblik over dine produkter. Du kan også se alle dine 
regninger, ændre dine koder og meget mere. 

Opret et login med dit kundenummer, som du kan finde øverst i dette brev, og den 
mailadresse, du har oplyst til os. Bemærk, at hvis du ikke har registreret en 
mailadresse hos os, skal du gøre det først på fibia.dk/stamdata. 

http://www.fibia.dk/kundeservice
http://www.mitfibia.dk
http://www.fibia.dk/stamdata
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Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål eller brug for anden information, kan du finde hjælp på fibia.dk/faq. 
Hvis du har brug for at kontakte Kundecentret, kan du finde vores telefonnummer eller 
skrive til os via fibia.dk/kontakt. 

Med venlig hilsen

Fibia
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