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Danmarks største 
leverandør af fibernet
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Mission
Vi vil være en ledende aktør 
i udbygningen af Danmarks 
digitale infrastruktur og 
derigennem sikre lokal, regional 
og national udvikling og 
konkurrencekraft.

Vision
Vi vil sikre kunderne 
ubegrænsede muligheder, 
fleksibilitet, stabilitet og 
skalerbarhed ved at tilbyde dem 
markedets bedste og hurtigste 
internet – og samtidig gøre det 
nemt, enkelt og ligetil både at 
blive og være kunde.
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Fibia byder dig velkommen

Fibia er Danmarks største leverandør af fiber-
net – den hurtigst voksende bredbåndstekno-
logi.  Vi er et nyt og selvstændigt selskab, der 
er resultatet af en sammenlægning af fiberakti-
viteterne hos SEAS-NVE og NRGi. Derfor har vi 
allerede over 75.000 fiberkunder. Vi starter på et 
solidt fundament af dygtige medarbejdere med 
stor viden om fibernet og mange års erfaring 
omkring kundernes behov og ønsker. 
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Vi forbinder Danmark 
med fremtiden

Fibia leverer indtil videre fibernet til 
Sjælland og Østjylland, men vi har 
en klar vision om at levere marke-
dets bedste og hurtigste internet til 
hele Danmark. Vi mener, at fibernet 
er den vindende teknologi, som du 
får mest ud af, og som kan bidrage 
til at udvikle Danmark. Vi arbejder 
for et enklere liv med ubegrænset 
adgang til internettet. I byen og på 
landet. Vi vil gøre det nemt, enkelt 
og ligetil både at blive og være 
kunde hos Fibia. 

Vores styrke giver dig 
fordele 

Vores position og store styrke 
som Danmarks største udbyder 
af fibernet vil vi bruge til at udvikle 
markedets bedste produkter og 
løsninger, så danskerne får endnu 
flere valgmuligheder, endnu højere 
hastighed og endnu bedre oplevel-
ser i fremtiden. 

Waoo! leverer tv og 
underholdning 

Fibia er blandt Waoo!s ejere og 
vi udbyder de gode løsninger fra 
Waoo!

Flere undersøgelser har vist, at 
Waoo! har de mest loyale og 
tilfredse internetkunder i Danmark. 
Vores samarbejde med Waoo! gør 
det enklere for dig at få underhold-
ning foran computeren og tv-skær-
men – med lysets hast. 
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For private, virksomheder 
og boligforeninger 

Fibia leverer produkter til private husstande 
og virksomheder samt fællesløsninger til 
boligforeninger - med valgfrihed for hver 
enkelt beboer. Vi har stærke løsninger til alle 
og stor erfaring med de specifikke behov og 
ønsker, som vores kundegrupper har.
Vi lægger vægt på, at alle vores kunder får 
en god oplevelse fra det øjeblik, de første 
gang henvender sig, til løsningen er installe-
ret og i brug. Vores service og support un-
derstøtter den gode oplevelse og er med til 
at sikre, at vores kunder altid får mest muligt 
ud af deres fibernetløsning. 
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Testdinhastighed.dk
Med Waoo! fiberbredbånd får du 
hastighedsgaranti − en garanti som 
sikrer dig, at du, som minimum altid får, 
hvad du bestiller. 

Test din internetforbindelse på  
testdinhastighed.dk og se om du  
får den hastighed, du betaler for.

Kåret til Danmarks
bedste bredbånd
– for tredje år i træk!

I en undersøgelse foretaget af Loyalty Group siger Waoo!’s kunder for 
tredje år i træk, at de er allermest tilfredse med deres internetudbyder sam-
menlignet med kunder fra andre internet udbydere. Waoo! ligger blandt 
andet øverst på vigtige parametre som:

·  Mest værdi for pengene
·  Stabilitet
·  Hastighed
·  Loyalitet
·  Image.

Læs mere om, hvordan Waoo! og andre internetudbydere i undersøgelsen præsterer ifølge 
deres kunder. Klik ind på waoo.dk/internet/bedstitest

 

Vil du også have Danmarks bedste bredbånd?  
Så bestil fibernet og Waoo! hos Fibia i dag.

Kunderne siger:

Bedst i test*
 2012, 2013 og 2014

*Kilde: Loyalty Group
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5 gode grunde
til at vælge fibernet fra Fibia

01

04

02

05

03
Waoo! hastighedsgaranti

Vi giver dig hastighedsgaranti på dit fiber-
bredbånd. Det er en garanti, som sikrer dig, 
at du – som minimum – altid får den bestilte 
hastighed på dit fiberbredbånd. 

Din forbindelse påvirkes ikke

Din fiberforbindelse er en personlig 
forbindelse, der ikke påvirkes af andre 
brugere i området eller afstanden til en 
central. Og husk, din forbindelse bliver ikke 
langsommere, hvis du bor ude på landet.  
Fibernettet har nemlig den klare fordel – i 
modsætning til mobil bredbånd – at det ikke 
påvirkes af for eksempel skove, bakker og 
høje bygninger.

Up- og download går lige hurtigt

Fiberbredbånd fra Fibia betyder symmetrisk 
båndbredde. Det vil sige, at du får den 
samme høje hastighed, når du uploader, 
som når du downloader. Det er en fordel 
for eksempel, hvis du vil up loade billeder, 
videoer, benytte online videosamtaler, som 
for eksempel Skype eller når dine børn 
vil spille spil på nettet. Og hvis du har en 
hjemmearbejdsdag, hvor du har brug for at 
uploade filer til et fællesdrev eller downloade 
store dokumenter, så kan du det hele – uden 
problemer!

Fremtidssikrer din bolig

Fibernettet er med til at fremtidssikre 
din bolig – og bidrager dermed positivt 
til værdien af den. Høje hastig heder på 
internettet er allerede i dag et vigtigt 
parameter for mange, som er på udkig efter 
en ny bolig. Med fibernet fra Fibia skal du 
aldrig spekulere på, om du har kapacitet og 
hastighed nok i fremtiden – for det har du! 

Båndbredde nok til alle

En af fibernettets største fordele er den høje 
kapacitet, der giver dig nærmest ube-
grænsede muligheder. 

Det betyder, at hele familien blandt andet kan 
dele billeder og videoer, surfe og spille spil 
online. Med waoo.tv kan du endda streame 
film og Web TV på op til fem computere og 
iPads ad gangen uden, at det går ud over 
kvaliteten. Og der er masser af båndbredde 
til tv’et også, hvis du har fiberbredbånd. Og 
faktisk har det vist sig, at fiberkunder i gen-
nemsnit forbruger tre gange så meget data, 
som kunder på kobberbredbånd.
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Kontakt os, hvis du vil have mere information 
om vores produkter og ydelser.

Fibia
Hovedgaden 36 
4520 Svinninge 

Telefon 70 24 22 22
fiberprodukter@fibia.dk
www.fibia.dk 


