VELKOMMEN
TIL BORNFIBER!
Vi er i BornFiber meget glade for at det er lykkedes at indgå en aftale med Bo42 om levering af
internet, TV og telefoni til alle Bo42s boliger.
Bornfiber overtager bolignetværket i Bo42 pr. 1. april 2019 og fremtidssikrer
bredbåndsforbindelse.
Lejere, der bor i afdelinger, hvor der i dag er mulighed for internet og/eller telefoni fra Bo42s
bolignetværk vil fra den 1. april 2019 få mulighed for at få Bornholmerbredbånd fra Bornfiber
(Afdeling 56, Afdeling 7, Afdeling 8, Afdeling 9, Afdeling 10, Afdeling 11, Afdeling 12, Afdeling 14,
Afdeling 19, Afdeling 20 og Højvangsparken).
Hastighederne på internetforbindelsen opgraderes til attraktive priser.
Hvis du som lejer ønsker at benytte dig af tilbuddet er det meget vigtigt at du henvender dig til
BornFiber på tlf.: 7089 0000 eller på mail til salg@bornfiber.dk, hvor du oplyser navn, adresse, tlf.nr.
og mailadresse. Disse oplysninger må bolig:net eller Bo42 ikke videregive til os, da det er
personoplysninger. Kontakt os gerne hurtigst muligt og allersenest 28. februar, så overgangen
fra bolig:net til BornFiber bliver uden unødig afbrydelse af internettet og/eller telefon.
OBS! Har du i dag fastnettelefon fra Bolig:net er det vigtigt at du kontakter BornFiber senest
den 28. februar for at være sikker på at din telefon virker efter den 1. april 2019.
Du kan beholde det samme telefonnummer som du har i dag via Bolig:net
Hvis du ikke er kunde hos bolig:net i dag, er du også meget velkommen til at kontakte BornFiber
for en uforpligtigende samtale.
Afdelinger, der i dag har Bornholmerbredbånd får pr. 1. april 2019 tilsvarende hastigheder og
priser
Bo42s afdelinger Afdeling Svaneke, Møllegården og Strandgården har allerede i dag mulighed for
at få Bornholmerbredbånd fra BornFiber og vil fra 1. april 2019 ligeledes få opgraderingen af
hastighederne og til de samme fordelagtige priser.
Fortsættes på næste side.

Afdelinger BornFiber vil etablere bredbåndsforbindelse til inden udgangen af september 2019:
Afdeling 1, Afdeling 2, Afdeling 3, Afdeling 4, Midgården I, Midgården II, Ågården og Rosenlunden.
I Støberigården og Pakhuset vil vi i første omgang levere internet via en trådløs løsning.
Afdelinger BornFiber vil etablere bredbåndsforbindelse til i første halvdel 2020:
Søndergården I & Søndergården II.
Det er frivilligt om du som lejer i Bo42 ønsker at benytte dig af tilbuddet fra BornFiber. Der gælder
samme lave priser for alle lejere i alle Bo42s ejendomme.
Alle der ønsker at få leveret internet, TV eller fastnettelefoni skal henvende sig til BornFiber. Det er
ikke noget krav at man skal have internet fra BornFiber for at få TV eller fastnettelefoni og heller
ikke et krav at man skal have TV/telefoni for at få internetforbindelse.
I uge 7 bliver alle lejere i Bo42 inviteret til informationsmøde, hvor Bo42 og BornFiber vil
orientere om det nye samarbejde og hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Vi vedlægger oversigt over priserne.
Om os:
Vi har vores kontor på Svalhøjvej i Hasle, og vi er i øjeblikket 40 medarbejdere. Lige om lidt flytter
vi til Bymarken i Hasle, i vores nyligt indkøbte ejendom. Vi dækker cirka ni ud af 10 Bornholmske adresser og leverer i dag bredbåndstjenester til mere end 6.000 familier på Bornholm og er
dermed den største udbyder efter TDC. Vi sælger både internetforbindelser, TV-pakker (Waoo) og
fastnettelefoni alt sammen til utroligt lave priser, med lokal support og lokale installatører.
Med venlig hilsen
BornFiber

www.bornfiber.dk - Svalhøjvej 13 - 3790 Hasle - Tlf: 7089 0000 - Email: salg@bornfiber.dk

