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Bredbåndsdækningen i Gentofte kommune
Områder MED fiber mulighed

Områder UDEN fiber mulighed

TDC opgraderer infrastrukturen til fiber, mens serviceudbyderne
tilbyder bredbåndsprodukter, der gør brug af fiberen

TDC tilkobler din
husstand til
fibernettet gratis

Når din husstand er
tilsluttet TDC’s fibernet,
kan du købe et
abonnement hos en
serviceudbyder efter eget
valg
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TDC indsamler tilkendegivelser fra borgere i Gentofte, der ønsker
tilslutning til fibernettet, så udrulningen i kommunen kan
fremskyndes
Opstart og information
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• TDC skaber rammerne for indsamling
af tilkendegivelser i mindre
lokalområder.

• Områderne er baseret på logisk
sammenhæng – ift. geografi og TDCs
infrastruktur – og sikrer desuden
mindst mulig gene for borgere i
Gentofte
• Informationsmøde d. 18. feb. for
ejerforeninger og borgere

Indsamling af tilkendegivelser
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• Der kan tilkendegives interesse for
fiber på tdcgroup.dk/fiber eller via
SMS ‘Fiber’ til 1248.
• Når 80% af husstandene i et
område tilmeldt sig fiber
interesselisten, vil TDC igangsætte
fiberudrulning i området.

Igangsætning af fiberprojekt
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• Senest 6 måneder efter TDC
har tilkendegivelser fra
tilstrækkelig antal borgere, vil
udrulningen af fibernet
igangsættes i området.
• Borgere kan så bestille fibertilslutning og
bredbåndsprodukter
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Når du tilmelder dig interesselisten på tdcgroup.dk/fiber, bliver du
løbende informeret om status på fiberudrulning i dit lokalområde
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Når du tilmelder dig, modtager du en bekræftelse på din
tilmelding til interesselisten
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Du vil løbende blive informeret på e-mail/sms om, hvor mange der
har tilmeldt sig interesselisten i dit område.
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Er der nyheder om fiberudrulning i Gentofte Kommune, vil du
automatisk blive orienteret pr. e-mail/sms.
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Når der er nået et tilstrækkeligt antal tilmeldinger i dit område,
beder vi dig bekræfte din bestilling af fiber.
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Tilmeld dig fiber-interesselisten og følg med på….

tdcgroup.dk/fiber
eller
sms ‘Fiber’ til 1248
Informationsmøde mandag d. 18. februar kl. 19-21 i
Kildeskovshallen i Gentofte
– og hjælp os med at igangsætte en udrulning af fiber i Gentofte bedst og hurtigst!
Tilmelding foregår ved, at sende en e-mail til Oliver Folkman fra TDC på olf@tdc.dk
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