Tilmelding til interesseliste senest d. 14. december og få gratis fiber til
internet lagt ind i sommerhuset.
Nu er der mulighed for stabilt og lynhurtigt bredbånd på adresserne i Vejlby, Vrist og
Langerhuse til 0 kr. i tilslutning*! – som forventes etableret inden sommerferien 2021.
Onefiber tilbyder i samarbejde med grundejerforeningen en unik mulighed for nedgravning af fiber i
området til 0 kr.*
Fiber giver stabilt internet med hastigheder på op til 1000/1000 Mbit/s og sikrer
boligen/sommerhuset ift. fremtidens digitale udvikling.
Samtidig gør forbindelsen sommerhusene mere attraktive ved salg og udlejning, og medvirker til,
at hele lokalområdet samlet set står stærkere ift. nærliggende sommerhusområder uden stabilt
bredbånd.
Udbyder: Du vælger selv, hvem du vil have internet igennem via Onefibers udvalgte udbydere. Til
at starte med, kan du vælge internet abonnement fra: Kviknet, Telia eller Telenor og der kommer
løbende flere til, da Onefiber leverer gennem et åbent netværk – Priser fra ca. 250 kr./måned.
Foruden at sikre områdets digitale fremtid, vil Onefiber for hver tilmeldte donere 50 kr. til et
velgørende lokalt formål.
Interesseliste inden 14. december: I første omgang er tilmelding af din adresse på fritidshuset
helt uforpligtende.
Når først interessen er stor nok, kontaktes du for endelig aftale om tilslutning.
Tilmeld din adresse på fritidshuset via dette link og støt et lokalt formål:
www.onefiber.dk/lemvig
Har du spørgsmål så kontakt Onefiber alle hverdage kl. 9-15, på telefon +45 77 30 30 16.
*Se vilkår på https://onefiber.dk/vilkaar

Ejerlaget Sletten anbefaler, at du tilmelder dig interesselisten. Mange har nemlig slet ingen eller
kun dårlig internetforbindelse i området. Med fibernet som er stabil og fremtidssikret, har du og
dine gæster altid den data og internet I kan bruge uden problemer. Vi skal være et større antal
interesserede, før fiber graves ned, hvor du slev vælger leverandør efterfølgende og til en anslået
pris på ca. 250–400 kr./måned, alt efter hvor mange Mbit/s du ønsker. Den endelig pris kender vi
endnu ikke, men med flere udbyder vil der være konkurrence. Du binder dig blot for en periode af 6
måneder i en aftale om levering af internet.
Bestyrelsen Ejerlaget Sletten

