
SIG VELKOMMEN TIL 
LYNHURTIGT INTERNET



HVEM ER VI 

Fynsk andelsselskab med 205.000 fynske andelshavere

Tilbyder fiber til halvdelen af alle andelshavere

Vi beskæftiger os udelukkende med Fyn, og vores investeringer 
bruges kun på Fyn

Vi har de mest tilfredse kunder i Danmark

Vi samarbejder i dag med 11 antenneforeninger
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VALGFRIHED I CENTRUM 

Et tilbud om valgfrihed gennem et åbent fibernet 

Et tilbud om at vælge mellem flere leverandører

Et tilbud om at vi står sammen lokalt på Fyn

Vi ønsker at I som andelshavere i Energi Fyn får det bedste 
stillet til rådighed i et lokalt samarbejde
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LYNHURTIGT FIBERNET
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Fremtidssikring
Videokonsultationer
Erhvervsforbindelser

Skaber bosætning og udvikling

Værdisikring

Dedikeret forbindelse 

Ingen ‘Støj’ på linjen



LYNHURTIGT FIBERNET

Internet med hastighedsgaranti
Symmetrisk down- og upload
Ingen forbrugsbegrænsning

Stabil forbindelse

Fastnettelefoni

TV i superskarp kvalitet

Streaming 

Gaming 



ENERGI FYN LEVERANCE

Energi Fyn Bredbånd etablerer fibernet til alle medlemmer

Energi Fyn har det fulde ansvar for:
Stabil leverance til medlemmerne

Drift, vedligeholdelse og opgradering

Ingen fremtidige vedligeholdelsesomkostninger for foreningen

Eksisterende medlemmer får etableret fibernet for 0,- kr.

Etablering kan ske fra 2021
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ETABLERING

Vi graver - men lover at rydde pænt op

Vi informerer og står til rådighed hele vejen 

Vi vil være til rådighed i området løbende

Det er nemt at blive tilsluttet fibernettet! 

Installationen klarer vi også for dig 



INSTALLATION

Processen er følgende:

1. I samråd med fiberkonsulenten sætter I markeringspinden ved husmuren, hvor du 
vil have fibernettet ført ind i huset.

2. Vi graver/skyder fiberrøret ind til dit hus, hvor du har sat pinden

3. Vi blæser fiberen ind og efterlader lidt uafsluttet rør

4. Fibermontøren kommer på besøg og installerer fiberboksen indvendigt

Nu er du klar til at tilslutte computer, TV og telefon 



SAMARBEJDE MED ENERGI FYN

Foreningen fortsætter som altid 

Medlemmerne får leverandør valgfrihed

En lokal leverandør 

Fiber er Fiber – men der er forskel på 
Fiberselskaber
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