
              
Tilslutningsaftale 

          Faaborg Vest Antenneforening     

Faaborg Vest Antenneforening (telefon nr.  2440 0451) – www.faabva.dk 

 

Mellem       Medlem nr. ________________ 

Faaborg Vest Antenneforening (foreningen) og 

Navn: ______________________________ (medlemmet) 

Adresse: ______________________________ 

Tlf.: ____________  Tlf. arbejde: _____________  Mobil nr.: ____________ 

er der indgået aftale om tilslutning og modtagelse af programmer, og eventuelt andre ydelser fra antenneforeningen. 
Aftalen om programmodtagelse og medlemskab kan opsiges med et skriftligt varsel på minimum 3 måneder til udløb ved et kvartal. 
 
Med hensyn til medlemskab af antenneforeningen henvises til foreningens vedtægter som kan ses på vores hjemmeside. 
 
Der ønskes foretaget de med X markerede ydelser (inkl. moms m.m.):  

Radio/tv-programmer     Internet  Down/upload 

 Modtagelse af grundpakke    190,00 kr. pr. måned  Internet – standard    50/10 Mbit 150,00 kr. pr. måned 
 Modtagelse af mellempakke    425,00 kr. pr. måned  Internet – guld          150/30 Mbit 200,00 kr. pr. måned 
 Modtagelse af fuldpakke    585,00 kr. pr. måned  Internet – mega        300/50 Mbit 250,00 kr. pr. måned 
 Omkobling (pakkeskift)  600,00 kr.   Medlemskab internet only    40,00 kr. pr. måned 
 Nytilslutning    1.500,00 x)   Tekniker hjælp ved internettilslutning 400,00 kr. 
 Gravearbejde ved tilslutning 1.500,00 x) 

  
x) Hvis der vælges internet er samlet tilslutning gratis. 
  
Nytilslutning: 
 
Abonnement opkræves kvartalsvis forud for hver 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Første betaling beregnes fra den 
førstkommende måned. Ved nytilslutning udføres tilslutningen ca. 1 måned efter modtagelse af aftale og registrering af betaling. 
Prisen for nytilslutning dækker udgifter til fremføring af kabel til ejendommens skel, og nedlægning af stikledning fra nærmeste 
forsyningspunkt og frem til ejendommen, samt montering af 1. stk. datastik. 
Nedlægning af kabel med dækbånd i rende på egen grund foretages af medlemmet. Renden skal have en dybde på min. 45 cm 
regnet fra jordoverfladen. Gravearbejde kan tilkøbes til en fast pris på kr. 1.500,00 jfr. ovenfor. 
Bortset fra første betaling skal betalinger foregå via Betalingsservice, ellers vil indbetalinger være gebyrbelagt. 
 
Internet: 
 
Tilslutningen til og brugen af internet via foreningen forudsætter gyldigt medlemskab. 
Tilslutningsaftalen giver den samlede husstand adgang til internettet, samt adgang til gratis abonnement til IP-telefoni til en af 
antenneforeningen anvist samarbejdspartner. 
 
Abonnement opkræves kvartalsvis forud for hver 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Første betaling beregnes fra den 
førstkommende måned. 
Medlemmet kan efter 2 måneder regnet fra aftalens underskrift til enhver tid opsige abonnementet uden yderligere omkostninger. 
Opsigelsesvarslet er 1 måned til udløb ved efterfølgende månedsskifte, og opsigelsen skal være skriftlig. 
Jeg accepterer at fremtidig betaling kan omfattes af min nuværende betalingsserviceaftale med antenneforeningen. 
Bortset fra første betaling skal betalinger foregå via Betalingsservice, ellers vil indbetalinger være gebyrbelagt. 

 
Omkobling (pakkeskift): 
 
Der kan hver måned skiftes mellem Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke, og omkoblingen vil være gældende fra 
næstkommende månedsskifte. 
Ønskes der omkobling til anden pakke, i forbindelse med flytning til en ejendom gælder samme varsel. 
Betaling for pakkeskift sker i forbindelse med den førstkommende opkrævning for øvrige ydelser. 
 
Øvrigt: 
 

1. Ved denne aftales underskrift er jeg orienteret om at følgende oplysninger kan findes på foreningens hjemmeside: 
Vedtægter, Aftalevilkår for tilslutning til internet, samt foreningens priser. 

 
Tilmelding til Betalingsservice kan ske ved anvendelse af følgende oplysninger: Debitor gruppe nr.: 00001, PBS nr.: 01715550, 
og medlemsnummer: (10 cifre). 
 
Aftalen returneres i underskrevet stand til: Faaborg Vest Antenneforening, v/Helge Rosendahl, Saugstedlund 103, 5600 Faabo
   
Faaborg den      /      202       
 
___________________________       ___________________ 
For Faaborg Vest Antenneforening       Medlemmets underskrift 


