
 

 

           

      Kundenr. 

Kontrakt for kabelmodem-abonnement. 
 

 

Mellem undertegnede, myndige person (i det følgende kaldet kunden), der er lejer og/eller ejer af 

lejlighed og/eller ejendom, der i forvejen er medlem af Balle-Bredsten Antenneforening: 
 

Kunden ejer/lejer:      Fødselsdato:   

 

Installationsadresse:      

 

Postnr.:    By:    
 

Telefon:    Mobil:    
 

E-mail:      

________________________________________________________________________________ 
 

Min arbejdsgiver/firma skal betale:  Oprettelse:        Forbrug:  

 

Firmanavn: ______________________________ Adresse: _____________________________ 

 

Postnr./By: ______________________________ Att: _________________________________ 
 
 

og Balle-Bredsten Antenneforening, indgås herved følgende kontrakt på tovejs kabelmodem-

abonnement. 
 

 

Forudsætningerne for denne kontrakt fremgår af ”Kundevilkår for tovejs kabelmodem-abonnement” 

af 2018, der er udleveret sammen med denne kontrakt. 
 

 

Denne kontrakt omfatter et tovejs kabelmodem med IP-nummer (internt på Balle-Bredsten 

Antenneforening), der giver adgang til Internettet via Antenneforeningens internetudbyder 

(gateway). 
 
 

Denne kontrakt giver e-mail-adresse(r) på balle-bredsten.dks mail-server. E-mail-adressen kan 

vælges frit, så længe ”navnet” ikke er optaget i forvejen. (Den praktiske tildeling og administration 

af e-mail-adresse m.v. aftales/afklares med balle-bredstens nets supportgruppe eller via 

selvbetjeningsportalen). 

 

 

 

 

 

Vend

 



 

 

Sendes til: ASOM-Net · Vestergade 4B · 6600 Vejen eller scannes og sendes på E-mail til: mail@bbanet.dk 

Balle-Bredsten antenneforening tilbyder 5 pakkeløsninger på kabelmodem-abonnement: 
 

Oprettelsen af kabelmodem-abonnement koster – uanset hastighed.  0,00 kr. 

 

Hvis der ikke modtages TV pakke eller hvid dette ikke ønskes tillægges medlemskontingent til 

foreningen på kr. 56,25 pr. mdr.  

 

Gratis installation af datastik. 
 

Sæt: X 
 

        100/10 Mbit/s kabelmodem (down-/upload hastighed)  145 kr. pr. måned 
 

        300/30 Mbit/s kabelmodem (down-/upload hastighed)  219 kr. pr. måned 
 

        400/50 Mbit/s kabelmodem (down-/upload hastighed)  249 kr. pr. måned 
 

        Trådløst kabelmodem    10 kr. pr. måned 
 

Ovenstående abonnementsydelse opkræves kvartalsvis forud. 
 

Ekstra ydelser: 

Skift af pakkevalg ned – engangsydelse  100 kr.  

Flytning af kabelmodem fra en adresse til en anden indenfor Balle-Bredsten Antenneforenings 

forsyningsområde – engangsydelse  0,00 kr. 
 

Tilmelding til månedlig betaling via PBS er et krav. I undtagelsestilfælde med manuel opkrævning 

opkræves yderligere 25 kr. pr. måned pr. abonnement. 

Kunden sørger selv for tilmeldingen til PBS: 
 

Det er ikke tilladt at køre HOSTING på Balle-Bredsten Antenneforening. Ingen eksterne servere 

må være på Balle-Bredsten Antenneforening net. 
 

Ved underskrift på denne kontakt erklærer kunden sig indforstået med samtlige Antenneforeningens 

vilkår – herunder at have fået udleveret og accepteret ”Kundevilkår for tovejs kabelmodem-

abonnement til private brugere”, dateret 2018. 
 

Kontrakten er bindende i minimum 6 måneder og kan derfor først opsiges efter 5 måneder med 30 

dages opsigelse ved udgangen af en måned.  
 

E-mail-konto kan bestilles på support telefon 44 400 982 (man-fredag 09.00 – 21.00 og weekend 

11.00 – 21.00) 
 
 

Kunden       

 
Balle-Bredsten d.      

 

 
 

     

underskrift    


