


Kontrakt mv.
Eventuelle kriterier er 
opfyldt - nu skal du have 
lynhurtigt fibernet!

Relevante dokumenter 
sendes til dig per mail. Vi 
kontakter dig herefter, så 
vi sammen kan finde en 
dato for, hvornår det 
passer dig at få besøg af 
vores fiberkonsulent.

De tilsendte dokumenter 
underskrives ved dette 
besøg.

Besøg af fiberkonsulent
Nu er tiden kommet, til at 
din matrikel skal 
besigtiges, forløbet skal 
gennemgåes og placering 
af fibermodem skal 
aftales. 

Vores fiberkonsulent vil i 
visse tilfælde have en 
entreprenør med ved 
dette møde.

Du får besked om dato og 
tidsrum for besøget ca. 14 
dage forinden. 

Gravearbejde
Såfremt etableringen af 
fiberinfrastrukturen 
kræver gravearbejde i 
omkringliggende veje, 
påbegyndes dette nu. 

Processen kan tage 
adskillelige måneder, da 
der skal graves, lægges 
kabler, etableres 
teknikhuse mv. 

Arbejde på din grund
Der føres et orange rør 
frem til din bolig. Så vidt 
muligt skydes røret under 
belægningen og en stump 
efterlades ved skel og ved 
husfacaden - dette rør må 
ikke flyttes eller 
beskadiges. 

Vi orienterer om dato for 
besøg af entreprenør, 
såfremt dette ønskes.

Arbejdet kræver ikke 
adgang til huset.

Blæsning af fiber
Når rørføringen er 
etableret, skal der blæses 
fiber frem til husfacaden.

Vi gør venligt 
opmærksom på, at dette 
ikke nødvendigvis sker 
samme dag som 
etableringen af røret. 

Arbejdet kræver ikke 
adgang til huset. 

Endelig tilslutning
Denne del af 
etableringen kræver 
adgang til din bolig. Der 
bores et lille hul indefra og 
ud gennem husmuren og 
fiberkablet føres igennem. 
Herefter monteres 
fiberboksen på den aftalte 
placering og montøren 
sørger for, at alt er klar til 
din nye internetforbndelse. 

Du får besked om dato og 
tidsrum for besøget ca. 14 
dage forinden.

TRIN FOR TRIN



Forberedelser inden etableringen
Hvad ligger i jorden?
Forud for besøget af DanskNet’s fiberkonsulent, bedes du have overblik over kabler, vandledninger mv. i jorden omkring huset. 
Informationer omkring disse forhold, skal gives til konsulenten ved besøget, så der kan tages højde for det i forbindelse med 
gravearbejdet og/eller skydningen af fiberen. 

Er strømmen klar?
Når placeringen for det indvendige fibermodem er aftalt, skal du sikre dig, at der er en stikkontakt maksimalt én meter fra fiber-
modemmet. Der behøver ikke være jordforbindelse i stikket. 

Opsig dit nuværende abonnement
Når fibermodemmet er installeret og klar til brug, skal du huske at opsige dit nuværende abonnement, så du ikke skal betale for to 
forbindelser. Såfremt du ønsker at flytte et fastnetnummer med over til DanskNet, bedes du kontakte vores kundeservice. Du skal 
ikke selv opsige telefonabonnementet ved en nummerflytning. 

Samarbejdspartnere:
DanskNet samarbejder med forskellige entreprenører samt kablings- og installationsarbejdere - fælles for dem 
alle er, at de er godkendte til arbejdet og helt vildt dygtige.

+45 46 90 88 88
kundeservice@dansknet.dk
www.dansknet.dk

DanskNet A/S
Markedsgade 8
DK-4300 Holbæk


