FIBIA begynder nu at tilsluttet de tilmeldte til fibernettet.
Første tilslutning sker torsdag den 4/12-2014 kl. 09:00, hos Inger-Lise og Teddy Pedersen, Askø
Strandvig 237. TV2-ØST og Folketidende er inviteret til at overvære tilslutningen.
Alle tilmeldte vil i den kommende tid få en henvendelse fra FIBIA om dato for den indvendige
tilslutning.
Vi kan oplyse følgende:
•

Indvendigt monteres en fiberboks (ca. 25 cm. bred, ca. 25 cm. dyb og ca. 7 cm. høj) der
skal tilsluttes til strøm. FIBIA står for installationen.

•

Vi har overtalt FIBIA til at aktivere den indbyggede Router, så der kan åbnes for trådløs
tilslutning (WI/FI).

•

Fjernsyn kan til sluttes enten via kabel fra boksen til fjernsynet, eller der kan laves trådløs
tilslutning af fjernsynet (mod mindre merpris). Al indvendig kabling står den enkelte for. I
kan enten hjælpe hinanden, eller få en elektriker til at hjælpe.

•

Fibia kundeservice kan hjælpe med valg af hastighed og TV-pakker.
FIBIA Kundeservice, tlf: 70 29 24 44

•

Hvornår starter abonnementerne:
o Helårs abonnementer
Abonnementet træder i kraft fra tilslutningstidspunktet med mindre der er truffet
aftale om en anden aktiveringsdato (dette gøres ofte, når der er en opsigelsesvarsel
på et eksisterende abonnement for at undgå dobbeltbetaling og udskydelsen har
typisk en varighed på ½ - 1½ måned). Udsættelse af aktiveringsdato kan aftales ved
at kontakte Kundeservice på 7029 2944.
o Fritids abonnementer
Abonnementet træder i kraft fra tilslutningstidspunktet med mindre der er truffet
aftale om en anden aktiveringsdato. Abonnementet kan første gang sættes på
pause 3 måneder efter den første aktivering.

•

Fiberbettet vil i løbet af 2015 også komme til Lilleø. Lilleøvej nr. 13, 20, 22, 27, 29 kan
komme med, når der lægges kabel til Femø. De øvrige ejendomme på Lilleø arbejder vi på
at få med i samarbejde med vandværket når der (forhåbentlig snart) lægges vand til Lilleø.

•

Entreprenøren vil reparere de opkørte stikveje når vejret og overfladen tillader.

Arbejdsgruppen for bredbånd på Askø/Lilleø

