
Nesa Fibernet



Back-bone netværk

Stærk know-how om fiber

Installerede det første 

fiberkabel for 15 år siden.

Ejer mere end 25.000 km fiber -

mere end 700 km fiber trace.

Har installeret det første 

IP-baserede kontrolsystem til 

elanlæg i verden.

Den ene af de 2 stiftere af det 

første danske uafhængige 

back-bone selskab i 1999.

Erfaring i drift af kabel TV.



Nesa Fibernet

Nesa har ”rygraden”

- transmissionen

Nu etablerer vi ”ribbenene”

- distribution og kundestik

Vi når mere end 200.000 

potentielle boligkunder, samt 

en stor mængde private og 

offentlige virksomheder.

 Transmission  Distribution og kundestik



Digital TV, video-on-demand, internet tv og…...



Vælg og skift mellem udbydere med ét enkelt klik...

Fri konkurrence 

mellem udbydere på 

Nesa Fibernet.

Let at

• Vælge

• Sammenligne

• Skifte

Læs mere om alle 

mulighederne på 

www.nesa.dk 



Nesa Fibernet giver adgang til mange muligheder
- på én og samme forbindelse

Hjemme-

arbejdsplads

Video
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Internet

Digital

Radio

On-line

spil

Nesa Fibernet



100 Mbit/s

10 Mbit/s

1 Mbit/s

Internettet ”unplugged” 
- vi har behov for nye dimensioner

• Up- og download af store 
mængder data

• Effektive 

hjemmearbejdspladser

• Ingen spildtid og lange 

ventetider

• 100-vis af net-tv kanaler  og 

radio

• Se dine favorit tv 

programmer - når du vil





Nesa Fibernet

Overslagspris (Inkl. moms)

Fælles meromkostning, der dækkes kollektivt: DKK 2.288.000,- (grave-

og etableringsudgifter uden for kabellægningsområde).

Ved 50 % tilslutning af alle husstande (132 husstande):

Installationsomkostning (pr. husstand)

Kampagnetilbud installation: DKK 3.750,- inkl. moms

Husstandens andel af meromkostning: DKK 34.667,- inkl. moms 

DKK 38.417,- inkl. moms



Fremtiden er ikke dyrere - priseksempel

0Video on Demand

Total (kr. per måned)

Telefonabonnement

Kabel TV (fuldpakken)

Internet (ADSL 2048/256kbit/s)

Total (kr. per måned)

Telefonabonnement

TV (stor pakke)

Internet (10/10 Mbit/s frit forbrug)

Netabonnement

1190

275245

474295

868719

179

ADSL & Kabel TVNesa Fibernet

Ovennævnte er baseret på de månedlige abonnementer

Der er ikke inkluderet variable priser på f.eks. Samtaleopkald på telefoni. Installations og oprettelsesgebyrer er ikke indregnet.

Der tages forbehold for prisændringer siden oplysningerne er indhentet

Adgang til mail og net via tv 0



Når han bliver morfar

er Nesa Fibernet

stadig det hurtigste.

Hvorfor vælge Nesa Fibernet?

Betal kun for det, du har brug for
Du vælger og betaler for de tjenester, du ønsker.

Så kan du sammensætte selv den løsning som passer til 

dig. 

Lav pris og høj kvalitet
Nesa sikrer høj kvalitet mht. drift, vedligehold og service 

af fibernettet. Det frie valg mellem udbyderne sikrer sund 

konkurrence om at levere den bedste pris og kvalitet.

Du er fremtidssikret
Fibernettet kommunikerer med lysets hastighed. Intet 

medie er hurtigere end fiber. Vælger du Nesa Fibernet er 

du én gang for alle klar til den digitale fremtid - og du 

behøver ingen fremtidige opgraderinger.



Når han bliver morfar, er Nesa Fibernet 

stadig det hurtigste

Vil du vide mere? Besøg www.nesa.dk. Her kan du bl.a. 

tilmelde dig vores Fibernet nyhedsmail, følge med i 

udviklingen omkring serviceudbydere, og meget mere.


