VELKOMMEN TIL

KØBENHAVNS
INTERNETFORSYNING
Op til 1000 Mbit fra 95 kr.
INTERNET TIL BEBOERNE I ANDELS-, EJER- og ANDRE BOLIGFORENINGER

Lokal og robust internetforsyning
I Fiberby ved vi, at internet skal være som vandet i hanen
og strømmen i kontakten. Det skal flyde, uden at vi tænker
over det. Hvis strømmen går, skal nogen løse det, uden at
vi behøver tænke over det - og uden at vi skal vente
unødigt længe. Det er indlejret i Fiberbys DNA.
Fiberby har sine rødder i byen - lokalt og nært. Det er
herfra, vi får den næring, som gør, at Fiberby år efter år støt
og roligt vokser. Vi ved, at ordentlighed, robusthed og
bæredygtighed er den bedste garanti for, at vores kunder
vælger os, og fortsætter med at vælge os. At man kan
regne med os.

Vores produkter til beboerne
Priserne er listepriser

TOPFART

Højeste hastighed til
alle tilmeldte beboere

1000 Mbit
125 kr. pr. måned

Vi har i 20 år udbygget Fiberby til
mere end 600 boligforeninger over
hele København, som ved, at vores
særkende er det stabile og stærke
forsyningsfællesskab, som man
nyder godt af i hele ejendommen.

SELVVÆLGER

Beboerne vælger frit

pr . m ån ed

1 Mbit
0 kr.
100 Mbit
95 kr.
500 Mbit 125 kr.
1000 Mbit 155 kr.

FiberLAN betaler sig
Garanti for besparelse
Ca. 30% af Københavns lejligheder er i dag forbundet til
internet via et FiberLAN-netværk i ejendommen. Når I som
boligforening selv ejer dette netværk, sparer beboerne penge
hver måned.
Vi ved, at den enkelte beboer typisk sparer 2.000 - 5.000 kr. om
året på internet. Dermed er etableringen af FiberLAN-netværket
tjent ind på 9-24 måneder.
Kontakt os og lad os beregne besparelsen for jeres beboere.

Sådan får I Fiberby
Når I bestiller et tilbud, giver vi jer en robust projektbeskrivelse
inklusiv budget for etablering af FiberLAN-netværket, og
dermed får I fuldt overblik frem mod idriftsættelsen.
Hvis I derefter ønsker at indgå en aftale, etablerer vi netværket
og krydsfeltet, som forbinder alle boligerne til fibernettet. Nu
kan beboerne bestille internet fra Fiberby.
Når overgangen er på plads, evaluerer vi forløbet og
idriftsættelsen samt tilfredsheden hos både bestyrelse og
beboere.

KONTAKT

fi b e r b y .d k
3323 0099

Ordentlig kundeservice
Vi ved, at sikker forsyning og god service er vigtigst, og vi er
skarpt bevidste om, at vores kunder forventer stabil forsyning
også i den trådløse hverdag, hvor alle og alt er forbundet
trådløst. Derfor gør vi det nemt at få ordentligt wifi.
Med “Hjemmeservice” kan vi sende en tekniker ud og hjælpe
med wifi og optimere wifi-dækningen i hjemmet, uden
omkostninger for beboeren. Det betyder ekstra tryghed både
for bestyrelsen og beboerne.
Beboere har nem adgang til kompetent og venlig
kundeservice. Det er en hjørnesten i vores leverance til
boligforeningen, at vi giver os tid til at hjælpe beboerne.

HJEMMESERVICE betyder mere tryghed:
Vi sender en tekniker gratis, hvis
vi ikke kan hjælpe over telefonen

Vi leverer mere end øjet ser
Vi sikrer overvågning og aktiv fejlretning 24-7-365
Det giver tryghed og sikkerhed, at vores netværk og forbindelsen til
ejendommen er døgnovervåget, samt at vores netværksteknikere er klar
til at rykke ud døgnet rundt, hele året.

Vi giver jer en mere robust forbindelse til omverden
Fiberbys netværk har flere parallelle forbindelser til det "store" internet ude i
verden, hvilket sikrer at der altid er høj hastighed og driftssikkerhed, selv
hvis en forbindelse til udlandet går ned.

Høj redundans - en fordel når uheldet er ude

Fiberbys netværk er opbygget med høj grad af redundans. Redundans
betyder, at signalet automatisk finder en alternativ rute i netværket i
tilfælde af afbrydelser, som f.eks. hvis et kabel i jorden bliver gravet over.

Centrale partnerskaber
Fiberbys partnerskaber med de vigtigste operatører på internettet sikrer høj
kapacitet til og fra de vigtigste indholdsudbydere, inklusiv Netflix, Google,
Facebook, DR og TV2.

Fiberby

Fra vores kunder

Stabilt internet med god service.
Prisen taler for sig selv.
på Trustpilot.dk

Enkle og robuste produkter
Vi leverer den hastighed beboerne
har behov for: Op til 1000 Mbit og priser
fra 0 kr. pr. måned.

Ordentlig kundeservice
Kompetent og venlig betjening med
minimal ventetid og kundevenlige
åbningstider. Hjemmeservice: "Vi sender
en tekniker uden beregning, hvis vi ikke
kan ordne beboerens wifi via telefon".

Driftssikkerhed i top
Vi sikrer minimale nedetider med
døgnovervågning, døgnservice og
udstrakt redundans i vores netværk.

f ib e r b y . d k
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Fiberby igennem 12 år. Det har været 12 år
med super hurtigt og ikke mindst billigt
internet. Jeg takker Fiberby for altid god
service når man havde brug for hjælp, og
håber at få Fiberby igen en anden gang.
Christine
Fiberby er fantastisk! Jeg har 10 års
samarbejde med Fiberby i en ejendom med
152 boliger på Vesterbro.
Knud
Vi gik fra en 40/40 forbindelse hos tidligere
udbyder til en 1000/1000 hos Fiberby. Det
er virkelig noget der kan mærkes.
Jonas
Skønt med noget, der virker HVER dag.
Inge
Vi har haft Fiberby i vores forening i et års
tid, og jeg kan konstatere at pris og kvalitet
ikke altid hænger sammen. Fiberby leverer
nemlig stabilt højhastighedsinternet til en
meget lav pris, når man sammenligner med
fx bredbånd via kabel-tv. Deres support er
derudover venlig, imødekommende og
effektiv. Kan varmt anbefales.
Niels
Fiberby er nemt, enkelt og billigt, og det
virker bare. Installationen i vores ejerforening forløb helt uden problemer, og
forbindelsen virker bare forrygende. Andre
internetleverandører kunne lære af Fiberbys
måde at gøre tingene på. Høj hastighed, høj
kvalitet på drift og service og lav pris. Jeg
kan stærkt anbefale Fiberby til alle.
John

