
 
 
 
 
 
 

 

Informationsskrivelse vedr. bredbånd 
 

 

Højhastighedsbredbånd til faste lave priser! 
 
Igennem længere tid, har vi i informationsudvalget været ude og se på andre leverandører af 
bredbånd, men samtidig ført forhandlinger med Dansk Kabel TV A/S, med hensyn til en fornyelse af 
den individuelle ydelses aftalen for levering af bredbånd. Vi har i hele processen lagt meget stor vægt 
på den bedste tekniske og økonomiske løsning, som kan benyttes på vores eksisterende kabling og 
ikke kræver nye lånoptagelser til tekniske installationer, lang bindingsperiode eller huslejestigning. 
 
Henlæggelser er vigtige for afdelingerne, så med en ny omkostningsfri ydelses aftale med Dansk 
Kabel TV A/S, vil det give os mulighed for henlæggelser de næste 4 år, så vi har til fornyelse af egne 
tekniske installationer. 
 
Forhandlingerne med Dansk Kabel TV A/S er nu ved at være afsluttet og der vil blive nærmere 
redegjort for disse forhandlingsresultatet, for at få endegyldig virkning. 
 
Forhandlingsresultatet kan sammenfattes til følgende: 
I informationsudvalget har vi altid bestræbt os på, at beboerne i afdelingen får leveret et produkt der 
er up-to-date og dermed også kan klare de stadig stigende behov, der stilles til hastigheder og 
båndbredde. Vi er derfor stolte over den aftale der nu er kommet i hus, efter næsten 2 års ihærdigt 
arbejde, så der kan tilbydes nuværende og kommende beboere, individuelt højhastighedsbredbånd til 
konkurrencedygtige priser. 
 
Som en del af en 4 årig ydelses kontrakt, vil Dansk Kabel TV A/S medio september, begynde på en 
teknisk opgradering og modernisering af afdelingens tekniske installationer, hvilket gør os i stand til 
at udnytte fremtidens muligheder inden for stabilt højhastighedsbredbånd. Dansk Kabel TV A/S kan 
tilbyde helt op til 400 Mbit allerede i år og senere endnu højere hastigheder. 
 
Alle udgifter (ekskl. service på anlæg), i forbindelse med etableringen af Allégårdens 
nettermineringspunkt og accesforbindelse afholdes af Dansk Kabel TV og vil være Dansk Kabel 
TV’s ejendom i hele aftaleperioden. 
 
Højere hastigheder og lavere priser 
Som kunde i Dansk Kabel TV A/S kan du se frem til både højhastighedsbredbånd og lavere priser. 
De nuværende forbindelser 10/10 Mbit, 15/15 Mbit, 30/30 Mbit og 60/60 Mbit ændres til 75/75 Mbit og 
80/80 Mbit ændres til 100/100 Mbit - til den pris, som henholdsvis den nye 75/75 Mbit eller 100/100 
Mbit forbindelse vil koste. 
 
 

 



 

 
Ud over den økonomiske besparelse, kan det være svært at vide hvilken hastighed, der passer bedst 
til dine behov. Der er store besparelser at hente ved at kende dit behov, og derefter vælge den rigtige 
hastighed. Du kan altid ændrer din hastighed, afhængigt efter hvad der passer til dit behov - og skrue 
op og ned, som dit forbrug ændrer sig.  
 
Nye pakkepriser pr. 1. oktober 2017 
 

75/75 Mbit bredbåndsforbindelse … kr. 119,00 pr./md. 
100/100 Mbit bredbåndsforbindelse … kr. 139,00 pr./md. 
200/200 Mbit bredbåndsforbindelse … kr. 199,00 pr./md. 
250/250 Mbit bredbåndsforbindelse … kr. 239,00 pr./md. 
300/300 Mbit bredbåndsforbindelse … kr. 299,00 pr./md. 
400/400 Mbit bredbåndsforbindelse … kr. 349,00 pr./md. 

 
Som supplement til de aftalte abonnementer, tilbydes kunderne at tilkøbe Dansk Kabel TV A/S 
tillægsprodukter, herunder Fast IP, Sikkerhedspakke m.m. 
 
Sikkerhedspakke til kun kr. 25,00 pr./md. med F-Secure indeholder alle de anbefalede 
antivirus-funktioner. Der medfølger 5 licenser, og pakken virker både på PC og Mac. 
 
De enkelte abonnenter tilbydes: Ubegrænset ”flatrate” adgang til internettet, op til 10 e-mailadresser 
og webmail med Spamfilter. Alle priser er ekskl. servicegebyr. 
 
Hvad betyder det for dig som kunde? 
Som eksisterende kunde i Dansk Kabel TV A/S: Ikke så meget. Du får de samme tillægsydelser 
uanset om det er bredbånd eller telefonabonnement. Og du får naturligvis ændret dit bredbånd til 
højhastighedsbredbånd. Og det er helt op til dig selv, om du vil skifte til et andet abonnement, ellers 
fortsætter alt andet uændret. Samtidig vil afdelingens eksterne forbindelse til Internettet, blive 
opgraderet fra 1Gbit til 10Gbit, for at være på forkant med de større krav til båndbredde. 
 
Hvilke problemer kan der være med højhastighedsbredbånd? 
Ældre og billigere PC’ere har måske kun 10/100Mbit netkort indbygget, som kan levere en en 
maksimal hastighed på 11-12 MB per sekund. Det er måske langt hen af vejen nok til at streame 
musik og film, men når det kommer til overførsel af flere gigabytes data på kortest mulige tid, er det 
selvfølgelig ikke optimalt. 
 
Du er altid velkommen til at ringe til Dansk Kabel TV A/S 
Er du i tvivl eller har du spørgsmål, eller vil du bestille over telefonen? Så er Dansk Kabel TV A/S klar 
til at hjælpe, alle ugens dage på 69 12 12 12. Nærmer omkring en infoaften, hvor du kan få svar på 
tekniske spørgsmål eller hjælp med opsætning, vil blive offentliggjort ved opslag i din opgang. 
 
Venlig hilsen 
På informationsudvalget og afdelingsbestyrelsens vegne 
 
 
Bo Quist Besser 
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