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Silkeborg, den 1. juni 2018 

 

Vil du have fibernet lige til døren?  

-  RAH Fiberbredbånd tilbyder nu fibernet i Faster by og Astrup by samt forsy-
ningsstrækket til byerne. 
 
Vil du og dine naboer have Waoo og opleve glæden ved lynhurtigt internet med hastighedsgaranti, 
TV med et hav af kanaler efter eget valg og billig telefoni. Alt sammen leveret via den nyeste fiber-
teknologi. Så grib chancen nu. 
 
Waoo kommer til dit område 
RAH Fiberbredbånd tilbyder at nedgrave fibernet i Faster by og Astrup by samt forsyningsstrækket 
til byerne, hvis 102 af alle husstande i dit område bestiller Waoo i den kommende kampagneperi-
ode. Bestiller du i kampagneperioden, sørger RAH Fiberbredbånd for nedgravning af fiberrøret 
HELE VEJEN fra skel til husfacade samt opsætning af fiberboks.  
 
Tilslutningspris er 750 kr. hvis du har 0-30 meter fra skel til nærmeste husfacade 
Tilslutningspris er 2.500 kr. hvis du har 30-200 meter fra skel til nærmeste husfacade 
Tilslutningspris er 5.000 kr. hvis du har mere end 200 meter fra skel til nærmeste husfacade 
Tilslutning kræver minimum 6 mdr. fiberbredbånds abonnement. 
 

Kom og besøg os i Waoo Camperen 

Vi kommer med Waoo Camperen flere gange til området i kampagneperioden.  
Vi kommer til området første gang:  

 
Mandag den 11. juni 2018 kl. 13:00-17:30. Vi holder 
Kl. 13:00-15:00 på P-pladsen ved Faster Forsamlingshus, Møllebækvej 26 i Faster 
Kl. 15:30-17:30 på P-pladsen ved Det gamle mejeri i Astrup, Højevej 25 i Astrup  
                                              &  

Onsdag den 13. juni 2018 kl. 13:00-17:30. Vi holder 
Kl. 13:00-15:00 på P-pladsen ved Det gamle mejeri i Astrup, Højevej 25 i Astrup  
Kl. 15:30-17:30 på P-pladsen ved Faster Forsamlingshus, Møllebækvej 26 i Faster 
 
Så nemt bestiller du 
Vi graver gerne fiber ned til alle. Mindst 102 af husstandene i dit område skal dog bestille, før vi 
graver. Det er nu, du og dine naboer skal træffe jeres valg!  Bestillingsfristen udløber  
Lørdag den 30. juni 2018. Du kan nu allerede bestille via www.rah-fiber.dk, kontakt vores  
kundeservice på tlf. 7020 5012 eller udfyld vedlagte bestillingsseddel. Send den til os i vedlagte 
svarkuvert, portoen er betalt.  
 
Du er altid meget velkommen til at kontakte os på mail fiber@rah-fiber.dk eller tlf. 7020 5012.  
 
Med venlig hilsen 
RAH Fiberbredbånd                                                           
                                                                                             Se kortet over dit område på næste side 

http://www.rah-fiber.dk/
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