TILMELDING TIL
HYBRIDFIBERNET
Installationsprisen for internet udgør 0 kr.
Forefindes datastik på adressen, kan udstyret afhentes på kontoret. Opkrævning for Ka-net
sker kvartalsvis forud. Administrationsgebyr på 25,00 kr. pr. fakturering ved papir faktura vil
blive opkrævet hvis ikke Betalingsservice eller e-mail fakturering er tilmeldt.

INTERNET - HYBRIDFIBERNET
HHYBRIDFIBERNETHYBRIDFIBERNET
50/10 Mbit pr. måned

199 kr.

100/15 Mbit pr. måned

249 kr.

200/20 Mbit pr. måned

299 kr.

300/30 Mbit pr. måned

349 kr.

IP-TELEFONI
Fri telefoni pr. måned

149 kr.

Uden internet

SERVICES
SMS Service

E-mail fakturering

SMS-servicen er gratis og bruges ved planlagt
arbejde samt større drift forstyrrelser. Husk at
udfylde mobil feltet nedenfor.

Husk at udfylde e-mail feltet
nedenfor.

PERSONOPLYSNINGER
Navn:
Adresse:
Post nr.:
Mobil:

By:
Telefon:

E-mail:
Dato:

Underskrift:

Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst og accepteret de gældende betingelser for tilmeldingen

Betingelser for tilmelding til hybridfibernet
GENERELT
Undertegnede medlem af Kalundborgegnens Antennelaug indgår herved aftale om internetforbindelse, i
henhold til de til enhver tid gældende vilkår for tilkobling til Ka-net. Ved underskrift af nærværende aftale
har undertegnede gennemlæst de gældende vilkår, som kan læses på hjemmesiden www.ka-net.dk og
accepterer at betale gældende pris for Ka-net.
Aftalen er gældende fra den dag, installationen på oplyste adresse er færdiggjort, og indtil næst følgende
kvartalsskifte. Aftalen fornyes automatisk for et kvartal ad gangen forud for hvert kvartalsskifte.
Beløb, som dækker perioden fra aflevering af modem eller kabelrouter og strømforsyning til udgangen af
betalt kvartal, refunderes.

INTERNET - HYBRIDFIBERNET
Kalundborgegnens Antennelaug udbygger løbende hybridfibernettet for at modvirke spidsbelastninger,
hvor der opleves lavere hastigheder end den bestilte. Du kan risikere at opleve en lavere hastighed,
hvis du måler hastigheden trådløst og derfor bedes du måle din hastighed med et kabel til routeren.
Fair use pr. md.:
50/10 Mbit: 2000 GB | 100/15 Mbit: 3000 GB | 200/20 Mbit: 4500 GB | 300/30 Mbit: 6000 GB.
Hastigheden kan ændres til 5/1 Mbit for resten af måneden, ved overskridelse af fair use.
Ka-net e-mailadresser slettes ved opsigelse af abonnement.
Ved opsigelse bedes modem eller kabelrouter og strømforsyning afleveret på Stejlhøj 23 tlf.: 59 56 15 70,
herefter respekteres opsigelsen endeligt. Modtager vi ikke modem eller kabelrouter retur, fremsendes
erstatningskrav for udstyret.

IP-TELEFONI
I samarbejde med Evercall kan vi tilbyde en telefonbærelinje til fastnettelefon med fri tale til dansk fastnet
og dansk mobil, dog ikke specialtjenester og overtakserede numre. Med i prisen er ligeledes telefonsvarer,
nummervisning og gratis viderestilling til mobiltelefon. Nummerflytning fra nuværende selskab koster 0 kr.
Ved nummerflytning skal dit abonnement ikke opsiges hos nuværende selskab.

