Til grundejere samt bestyrelse af Grundejerforeningen Årgab af 1976

Få fremtidssikret grundejerforeningen med tidssvarende internet og TV
Vi åbner nu op for, at de næste områder på Holmsland Klit kan melde sig til fibernettet, og det er nu
muligheden byder sig for grundejerforeningen. For at det kan hænge sammen for os at etablere nettet,
skal vi opnå 40% tilslutning. Opnår vi målet, vil nettet blive etableret i 1. halvår 2017.

Waoo Fritid - Produkt udbud og tilbud til grundejerforeningen
Vi tilbyder 100/100 Mbit/s Fiberbredbånd internet med hastighedsgaranti og gratis indbygget trådløs
router. Kampagneprisen lyder på 149,- kr. pr. md. i de første 6 måneders bindingsperiode. Efter
bindingsperioden er normalprisen 249,- kr. pr. md. Er man udenfor sin bindingsperiode, er der 30 dages
opsigelse. Der er mulighed for både hurtigere hastighed til højere pris samt lavere hastighed til en lavere
pris. Ring til RAH-EnergiMidt for nærmere info – Tlf. 70 20 50 12
Den enkelte sommerhusejer skal betale et engangsbeløb for tilslutningen af fibernettet. 0-30 Meter
indkørsel koster 750,- kr. 30-200 M 2500,- kr. og over 200 M 5000,- kr. Til dette kan nævnes, at staten
giver fradrag for tilslutning til højhastigheds bredbånd i hele 2016 og 2017. Nærmere info om dette kan
findes på rah-energimidt.dk
For stort set alle i grundejerforeningen vil der være tale om den laveste tilslutningspris på de 750,- kr.
Den samlede omkostning/investering for den enkelte sommerhusejer for etablering/reetablering,
tilslutning og 6 måneders internet vil i alt være 750,- + 6 X 149,- = 1644,- kr. i alt. (omkostning for
tilslutning vil blive lavere hvis man indberetter tilslutningen til skat)
For sommerhusejere der kun periodevis anvender deres huse privat eller til udlejning, er det muligt at
lade sit abonnement gå i dvale for 49,- kr. pr. md. Fordelen ved denne løsning er, at vi opretholder
kundeforholdet som både gør det muligt at åbne for sit abonnement i det øjeblik ejerne ringer og
genåbner. Det koster dertil ikke noget at genaktivere sin forbindelse fra dvalende abonnement.

Tilmelding og nærmere info
Vi rådgiver gerne alle grundejere om produkter, priser og selve etableringsforløbet via tlf: 70 20 50 12
eller mail: fiberinfo@rah-energimidt.dk. Ønsker du at modtage Brochure med vores internet samt
eksklusive TV produkt sender vi gerne materiale til dig. Oplys blot hjemmeadresse på nævnte tlf. nr eller
email.

De lokale ejendomsmæglere om fibernet
Gitte Kirstine Timmer – EDC Hvide Sande og Søndervig
”Allerede i dag forhører praktisk talt alle potentielle købere sig til kvaliteten af internetforbindelsen i
ejendomme vi sælger. Jeg er ikke i tvivl om, at kravet om høj kvalitet og høj hastighed på nettet øges
markant for hvert år der går. Er der lynhurtigt fiberbredbånd i ejendommen, er der simpelthen flere
potentielle købere, og det betyder som regel højere salgspriser og kortere salgstid.”
Kasper Palnov – Estate BoligCenter Vestjylland, Ringkøbing
”Et vigtigt parameter i beslutningsgrundlaget når købere kikker på sommerhus, er muligheden for at hele familien konstant har
optimal dækning og hastighed på PC, mobiltelefoner og Ipads. Det er ikke længere kun vigtigt med tidssvarende indretning,
nyere køkken og bad, hvis man ønsker at fremtidssikre sit sommerhus rent pris- og værdimæssigt”

Henrik Gade – Nybolig Ringkøbing
”Køberne af sommerhuse efterspørger en god, hurtig og stabil internetforbindelse, TV dækning m.v. For
blot 2 -3 år siden var efterspørgslen ikke særlig stor, men tiderne har ændret sig. For 4 ud af 5 køberne i
dag er internetforbindelsen en vigtig parameter, og vi forventer kun stigende krav til internetopkoblingen
fremover.”

Inspiration på nettet
www.jyllands-posten.dk/livsstil/digitalt/ECE8419648/tjek-internetforbindelsen-foer-du-koeber-bolig/
www.energimidt.dk/privat/fiberbredbaand/

Artikel: Derfor bliver 4G ikke en erstatning for hverken kobber eller fiber –
Computerworld
http://www.computerworld.dk/art/234243/derfor-bliver-4g-ikke-en-erstatning-for-hverken-kobbereller-fiber#VUMgWYWWyD7R1qLX.03
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