
Kom med på Djurslands 
stærkeste netværk
Giv virksomheden et forspring med stabilt og hurtigt fibernet fra Fibia

Virksomheder med en stabil og hurtig adgang til internettet har de bedste muligheder for 
vækst. Fibernettet giver jer de bedste muligheder for at komme det afgørende skridt foran  
konkurrenterne – til en rigtig god pris. Med en skræddersyet Business Pro-løsning fra Fibia  
får I al den båndbredde, I har brug for. Business Pro er et professionelt produkt af høj teknisk  
kvalitet med maksimal driftssikkerhed og døgnbemandet netværksovervågning. 
 
Vi dækker store dele af Djursland og tager gerne en snak om, hvilke behov I har. 
 
Fibernet forbinder Danmark med fremtiden  
Fibia sikrer erhvervslivet ubegrænsede muligheder. Samtidig gør vi det nemt, enkelt og ligetil 
både at blive og være kunde hos os. Vi giver jeres virksomhed en sikker internetforbindelse,  
der er optimeret til jeres behov både nu og i fremtiden. Oplever I mod forventning problemer,  
er vi klar til at hjælpe 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Vil du vide mere?
Kontakt Fibia Erhverv på telefon 70 24 22 07. Eller send os en mail på erhvervssalg@fibia.dk – 
så ringer vi dig op og tager en uforpligtende snak om, hvad fibernet kan gøre for jeres  
virksomhed. Du kan også udfylde formularen på fibia.dk/kontakt.

Vidste du?
• Fibia leverer lynhurtige fiberforbindelser til erhvervslivet.
• Jeres virksomhed kan kobles på fibernettet til konkurrencedygtige priser.
• I kan få et konkret og uforpligtende tilbud i løbet af få dage.

Fibia er Danmarks største leverandør af fibernet – den hurtigst voksende bredbåndsteknologi. 
Vi er resultatet af en sammenlægning af fiberaktiviteterne hos SEAS-NVE og NRGi. Derfor har vi allerede 
over 100.000 fiberkunder. Vi bygger på et solidt fundament af dygtige medarbejdere med stor viden om 
fibernet og mange års erfaring omkring kundernes behov og ønsker. 

Fibia, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Telefon 70 24 22 07, www.fibia.dk/erhverv

Kontakt os og hør mere 
70 24 22 07


