
 

 

TILMELDING TIL  

HYBRIDFIBERNET 

Navn:        
 

Adresse: 
 

Post nr.:        By:   
 

Mobil:    Telefon:  
 

E-mail: 

Dato:         Underskrift:  

 

SMS Service  

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

INTERNET - HYBRIDFIBERNET 
HHYBRIDFIBERNETHYBRIDFIBERNET    75/15 Mbit pr. måned                                                   224 kr. 

   150/20 Mbit pr. måned                                        274 kr. 

   250/30 Mbit pr. måned                                        324 kr. 

   350/40 Mbit pr. måned                                        374 kr. 

E-mail fakturering 
Husk at udfylde e-mail feltet nedenfor. 

SERVICES 

Bemærk: 
 

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

På baggrund af stigende energipriser, vil der være et midlertidigt energitillæg på 25 kr. pr. måned, svarende til 75 kr. pr. kvartal, på din faktura.  
Se mere om det midlertidige energitillæg på hjemmesiden www.ka-net.dk. 
 

Installationsprisen for hybridfibernet – Ka-net 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. 

 

PERSONOPLYSNINGER 

1200/300 Mbit pr. måned                                      344 kr. 

600/200 Mbit pr. måned                                                                                             304 kr. 

Nye produkter i opgraderede områder* 

*Er du i tvivl om dit område er opgraderet? Kontakt kontoret eller se mere på www.ka-net.dk 



Betingelser for tilmelding til  

Ka-net hybridfibernet 
 

 

GENERELT 

Undertegnede medlem af Ka-net indgår herved aftale om internetforbindelse, i følge de til enhver tid 
gældende aftalevilkår for internet. Ved underskrift af nærværende aftale har undertegnede gennemlæst 
de gældende aftalevilkår, 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 

Hvis vi i sjældne tilfælde registrerer et unormalt højt internetforbrug på adressen, kontaktes medlemmet, så 
vi sammen kan opklare den pludselige forbrugsændring. Typisk er der tale om en fejl eller en inficeret 
enhed af en art. Kan vi ikke få kontakt med det enkelte medlem i denne forbindelse, kan vi være nødsaget til 
at skrue midlertidigt ned for hastigheden på internettet. 
 

Bemærk at du kan risikere at opleve en lavere hastighed, hvis du måler hastigheden trådløst og det 
opfordres derfor til at måle internethastigheden med et kabel til routeren. 
 

Ka-net e-mailadresser slettes ved opsigelse af abonnement. Hvis man ønsker at beholde en eller flere af 
sine Ka-net e-mailadresser efter opsigelsen kan man abonnere på disse. Dette koster 30 kr. pr.  
e-mailadresse pr. måned.  
 

Ved opsigelse bedes modem eller kabelrouter, samt strømforsyning afleveret på kontoret,  
Stejlhøj 23, Tlf.: 59 56 15 70, og herefter respekteres opsigelsen endeligt.  
Modtager vi ikke modem eller kabelrouter retur, fremsendes erstatningskrav for udstyret. 
 

Ved at underskrive tilmeldingen til vores hybridfibernet accepteres, ud over ovenstående betingelser, også 
vores til enhver tid gældende aftalevilkår som kan findes på vores hjemmeside på adressen:  
www.ka-net.dk/download/blanketter/aftalevilkaar_for_internet.pdf 


