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Få 500/500 Mbit/s internet til jeres boligforening
Hvorfor tænke Fiberby?
• Lynhurtigt internet til markedets mest attraktive pris er en god grund. Men lige så vigtig er
jeres tilfredshed og tryghed i længden. Fiberbys kunder vælger at blive hos Fiberby af én
grund: De er tilfredse. Tjek vores anmeldelser på fx. Trustpilot.
• Fiberby har leveret internet til københavnerne siden 2004. I dag leverer vi til mere end 600
foreninger og mere end 20.000 lejligheder. Vi vil også være det bedste valg i fremtiden, fordi
vi løbende øger hastigheden på jeres internet, så den altid er tidssvarende og dækker behovet
for lynhurtigt internet til en fast lav pris.
• I 2019 øger vi hastigheden til 1000/1000 Mbit/s.
• Fiberby har høj kvalitet i kundeservice, og vi overvåger den tekniske drift 24 timer i døgnet,
365 dage om året. Fiberby har egne netværksteknikere på døgnvagt, som rykker ud til f.eks
overgravede kabler hele døgnet på alle dage.
• Med internet fra Fiberby ejer foreningen selv bolignetværket, og I er derfor ikke bundet til
Fiberby. Hvis I ønsker at skifte leverandør i fremtiden, kan I gøre det når som helst. Det tror
vi dog ikke, at I vælger, for ingen foreninger har forladt Fiberby pga. utilfredshed.
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Internet og tv fra Fiberby
• Fiberby leverer lynhurtigt og stabilt internet, som er perfekt til streaming af TV,
film m.v. Med internet fra Fiberby er alle tv-kanaler tilgængelige, og vi leverer
tilstrækkelig kapacitet til at alle i husstanden på samme tid kan se tv i højeste
opløsning.
• Fiberby har partnerskaber med Netflix og andre centrale knudepunkter på internettet, som sikrer høj kapacitet fra de vigtigste operatører i verden, inklusiv
Facebook, Google og DR.
• Vores netværk er opbygget med redundante forbindelser, som sikrer, at kunderne
ikke mister forbindelsen til internettet, selvom der fx. bliver gravet et kabel over
i vejen.

Om Fiberby
• Fiberby fås i etageejendomme i store dele af Storkøbenhavn.
• Fiberbys netværk vokser i takt med kundernes efterspørgsel, hvilket sikrer at vi
kan blive ved med at levere med lave omkostninger til foreningen.
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