
Vil du have  
fiber fra TDC NET  

i dit område?
TDC NET undersøger interessen for fibernet i udvalgte områder 
i Ishøj. Det gør vi i samarbejde med brugerrådet for Ishøj 
Fællesantenne. Hvis interessen er stor nok i dit område, vil vi 
tilbyde en gratis og uforpligtende fibertilslutning til din adresse.
 
Det betyder blandt andet, at du kan få adgang til stabilt og 
lynhurtigt internet og være klar til fremtidens stigende behov 
for digitale løsninger. Du kan helt selv vælge, hvilken udbyder 
og produkter, du ønsker på din fiber, og du vælger også selv, 
hvornår du tager din forbindelse i brug.
 
Det eneste du skal gøre, er at tilmelde dig interesselisten på 
tdcnet.dk/fiber
Hvis dit område opnår tilstrækkelig interesse, kontakter vi dig 
og igangsætter fiberprojektet. Herefter kan du kontakte en 
af de udbydere, der er tilgængelig på fiberen, og bestille de 
produkter, du ønsker. Se et udvalg af udbydere på bagsiden.



Hvorfor blive tilsluttet 
TDC NET fiber?

•     Det er helt gratis.

•   Du bestemmer selv, hvornår du vil tage din fibertilslutning i 
 brug, og hvilken udbyder du køber abonnement hos.

•   Høj kvalitet og hurtige hastigheder på alle dine enheder fra 
tablets og telefoner til TV – uanset hvad du bruger nettet til.

•     Din bolig kan blive mere attraktiv, når der hører fremtids- 
 sikret internet med. 

Husk, at du kan være med til at påvirke interessen for fiber i dit 
område ved at dele budskabet med dine naboer. Jo flere, der 
tilmelder sig interesselisten, jo større chance er der for, at  
vi kommer. 

Find en udbyder

Gælder en standardtilslutning til TDC NET Fiber fra vej og til nærmeste facade. Kræver 
accept fra ejer, hvis I er lejere. Omfatter ikke levering af bredbånd, tv eller telefoni. Der 
kan være tilfælde, hvor TDC NET af tekniske, fysiske eller økonomiske årsager ikke kan 
etablere fibertilslutningen.


