Onsdag den 07.05.2014

Verdos fibernet kåret som landets bedste
RANDERS: Verdos tætte samarbejde med 12 andre energiselskaber igennem satsningen på Waoo! bærer frugt.
Waoo! er for tredje år i træk
kåret som landets bedste internetleverandør med yderst
tilfredse kunder.
Det er kunderne, der selv
har kåret Waoo!! som bedst i
test. Undersøgelsen, BrancheIndex Internet 2014, er foretaget af den uafhængige rådgivningsvirksomhed Loyalty
Group, og den viser, at Waoo
igen i år ligger milevidt foran alle andre leverandører på
vigtige parametre som stabi-

litet, hastighed og værdi for
pengene.

Holder ord
Hos Verdo Tele har direktør
Torben Rick ventet spændt på
resultatet, men er ikke overrasket.
»Vi formår at fastholde
den høje kundetilfredshed år
efter år, fordi fibernettet ikke
skuffer kunderne, men holder hvad det lover i forhold
til stabilitet og hastighedsgaranti. Det er begge faktorer,
som virkelig betyder noget for
kunderne. Vi tager derfor vores hastighedsgaranti meget

alvorligt,« siger han.
Erhvervsstyrelsens Telestatistik andet halvår for 2013,
som netop er udkommet, viser, at danskerne har fået øjnene op for fiberteknologien.
Andelen af fiberbredbåndsabonnementer er steget med
24 procent bare inden for det
seneste år, viser statistikken.
»Streaming, som giver mulighed for at høre musik og se
film over nettet, har for alvor
gjort sit indtog hos danskerne.
Samtidig stiger vores brug af
trådløse enheder i hjemmet.
Det kræver stabil båndbredde. Her udmærker fiberen sig

kontra de gamle kobberforbindelser, der svinger i kvalitet, sakker bagud og efterhånden må opgive at følge med,«
siger Torben Rick, der betegner fibernettet som den moderne digitale motorvej.
Efterspørgslen efter fiberbredbånd er steget markant
over hele landet, også i Randers. På bare et par år har
Verdo Tele fordoblet antallet
af kunder. Det har betydet, at
hver anden husstand i Randers og Hobro i dag har fiber
fra Verdo.
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Verdo Tele, der er blevet kåret
som landets bedste fibernet,
har på et par år fordoblet
antallet af kunder. Pressebillede

