
Vi hjælper 
dig godt  
fra start

Du har bestilt fiberbredbånd  

Hvad sker der nu? 



Lynhurtigt og  
stabilt internet  
venter forude
Tak fordi du har bestilt fiberbredbånd. 
Forude venter lynhurtigt og stabilt internet, 
men først skal elselskabet føre fiberen ind i 
din bolig og montere en fordelerboks.  
 
Men hvad sker der så nu?  
Se vores trin for trin guide og få  
et overblikt  over, hvad der nu  
kommer til at ske.

Du bestiller.  

Du modtager en  
ordrebekræftelse. 

Elselskabet kontakter 
dig for at aftale en 

dato for installation.

En montør tilslutter 
fordelerboksen på den aftalte 

dag. Du kan sætte din pc direkte 
til boksen, eller logge på dit 

trådløse netværk med den 
tilsendte kode.

Dit elselskab ringer til dig, eller 
du modtager et brev (som du 

skal returnere med information 
om, hvor fiberen skal føres ind).

En entreprenør graver 
fiberen ind til huset. 
Du behøver ikke være 
hjemme.

Vil du udskyde dato for 
aktivering af dit abonnement? 
Informer montøren eller kontakt 
kundeservice samme dag som 
installationen er udført.



Har du spørgsmål?

Kontakt dit lokale elselskab, hvis du har  
spørgsmål til tilslutning af fiber i din bolig. 

MES
Dørslundvej 44
7330 Brande
Tlf:  97 18 03 77

JYSK ENERGI
Skivevej 120
7500 Holstebro
Tlf: 96 10 66 67

IKAST VÆRKERNE
Europavej 2
7430 Ikast

Tlf: 96 60 00 33

GEV
Tårnvej 24
7200 Grindsted
Tlf: 75 32 11 66

Hvad omfatter tilslutningen?

Fibertilslutningen omfatter tilslutning til fibernettet og installation  
af fordelerboksen inde i huset. Har du spørgsmål spørgsmål til  
tilslutning af fiber i din bolig?  
 
Kontakt dit lokale elselskab - du finder deres kontaktoplysninger  
til højre.
 
Mit Altibox
Med Mit Altibox som du finder på altibox.dk, har du overblik  
over dine fakturaer, ligesom du kan sætte dit trådløse netværk  
op med dine egne koder og administrere mail-adresser.  
 
Vi sender dig et brev med de koder, som du skal  
bruge for at gå på Mit Altibox.
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