Goddag Ruben.
Hermed fremsende materiale som du/i vil kunne bruge på jeres generalforsamling.
Eniig Fiber er i gang med at etablere fibernet i Øgade Kvt. Det betyder jeres ejerforening vil få mulighed for at få
lagt fibernettet ind i alle lejlighederne gratis, så længe det er en standard installation.
Eniig Fiber vil kunne tilbyde følgende:
- En sikker og stabil fibernet forbindelse med hastighedsgaranti.
- Installation af fiberboks pr. lejlighed, hvor vi er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af vores forbindelse.
- Den enkelte ejer vil få sin egen router og derved sit eget netværk.
- Bestillingsvilkår er individuelt, så det er den enkelte, ejer som vælger hvilke ydelser de måtte ønske, se
vedhæftet valgmuligheder på nuværende kampagne som gælder frem til ultimo marts 2019.
o Den enkelte beboer vil altid kunne vælge mellem Internet, tvpakker og fastnetstelefoni.
- Betalingsform på valgte ydelser til den enkelte lejlighed, er altid et mellemværende mellem ejer og Eniig
Fiber, så ejerforeningen hæfter ikke for evt. udstående:
Installation:
- Gratis installation af fibernet i alle lejlighederne også dem som ikke måtte bestille fra starten af, så vi sikre
hele ejerforeningen er færdig installeret.
- Fiberboks som vil blive installeret i alle anviste lejligheder:

-

Trådløsrouter som vil blive fremsendt til dem som måtte bestille Eniig Fibernet.

Fremdrift:
- Kabelføring vil følge vores standard som betyder installation fra facaden og indtil den enkelte lejlighed. Hvis
der måtte være andre krav til installation, skal vi have vores projektleder forbi og besigtiget ejendommen
sammen med en eller flere repræsentanter fra Ejerforening og gennemgå tilslutningsformen.
- Fremsendelse af komplet adresseliste over lejligheder som er med i ejerforeningen.
- Etableringstilladelse som dokumentation for vi kan installere Eniig Fibernet i alle lejligheder under
ejerforeningen, bedes underskrevet og returneres.
- Når første bestilling er modtaget, vil den danne grundlag for udarbejdelse af tidsplan for projektet og der
aftales orientering til hele ejerforeningen.
Kontakt mig venligst for en tilbagemelding og hvad du/i måtte have af spørgsmål.
Med venlig hilsen

Poul Astrup
Markedskonsulent
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