
Fibernet til Egedal 
Kære Egedal borgere, 

Vi har været så heldige, at GigaBit (https://www.gigabit.dk) har tilbudt os en unik mulighed for 

hurtigt, stabilt og fremtidssikret internet til lave priser. Det er en enestående chance for at løfte 

infrastrukturen og kunne følge med de stigende krav til kvaliteten og hastigheden af internetlinjer. 

Iflg. Fagbladet ”Ingeniøren” vil en familie med 2 børn i 2025 have behov for minimum en 160/50 

Mbps linje, hvilket de fleste i Egedal ikke vil kunne få tilbudt med nuværende løsning. 

Hastighed Stofa GigaBit 

30/30 229  

50/50 259  

100/50 299  

100/100  299 / 160 

300/50 449  

1000/1000  349 / 260 

• TDC ADSL Linjer koster typisk 279kr om måneden for en 25/5 Mbps 
 

GigaBit tilbyder to prismodeller 

Model 1: 

Du betaler 2.999,- Kr for etablering af fiberforbindelsen incl nedgravning på din egen grund til 

nærmeste husmur. (Koster normalt omkring 5.000,-) 

Herefter betaler du 299,- om måneden for en 100/100 Mbps forbindelse 

eller 349,- om måneden for en 1000/1000 Mbps forbindelse 

Model 2: 

Du betaler 12.995,- Kr for etablering af fiberforbindelsen incl nedgravning på din egen grund til 

nærmeste husmur. (Koster normalt omkring 5.000,-) 

Med denne løsning får du 5 års ”gratis” 100/100 Mbps fiberforbindelse. 

Arbejdslønnen på dette tilbud udgør 12.000,- så hvis du benytter dig af dit håndværkerfradrag, så vil 

det svare til en pris på 160,- Kr om måneden over en 5-årig periode 

Aftalen kan overdrages på samme vilkår, hvis man sælger huset. 

Model 3: 

Samme som Model 2, man betaler bare 15.000,- men får så 1000/1000 i stedet 

Der bliver IKKE trukket nogen penge før aftalen er på plads 

• Hurtigere internet til billigere penge 

• GigaBit skyder kabel helt ind til huset 

• Fibernet er mere fremtidssikkert end Coax og ADSL 

• Ingen hastighedsbegrænsninger som ved Coax og ADSL 

• Ingen performance ændring/udmatning selvom i er mange på forbindelsen 

• Højere huspriser med fiber installationer 
o 1 ud af 3 købere vil slet ikke bosætte sig i områder med langsomt bredbånd 
o Mellem 18-34 år vil 44% ikke købe en bolig uden mulighed for ordentligt internet 

• Infrastruktur forbedring  

• Billige TV pakker 

https://www.gigabit.dk/


Tilmeld dig, allerede i dag på https://www.gigabit.dk 

HUSK TILMELDINGSFRIST ER D 1/7-2019 

Ved yderligere spørgsmål er i meget velkomne til at kontakte: 

GigaBit – 7199 2230 

Klaus – 4043 2335 (Egedal-EL) 

Carsten – 2988 1010 (Small-IT) 

Egedal-EL og Small-IT kan også være behjælpelige med kabling og opsætning af den indvendige del. 

https://www.gigabit.dk/

