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Dansk Bredbånd a/s
Roskildevej 14
DK-2620 Albertslund
Telefon 33 38 58 00
Telefax 33 38 58 08
VR nr. 10 01 94 27
E-mail info@dbnet.dk
Website www.dbnet.dk

Ægte Bredbånd
Fritidsflex Alarm til fritidshuse
Investeringsbidrag, abonnement og forbrug
Gældende fra 1. januar 2011

For at kunne få Fritidsflex er det en forudsætning, at huset har status som fritidshus i Byg-
nings- og Boligregisteret (BBR), og at det i øvrigt ligger inden for vores dækningsområde.

Baggrund:
Med baggrund i god sparring med Landliggersammenslutningen for sommerhusejere under 
Kerteminde Kommune er vi nu klar med et fritidshusprodukt baseret på internet, telefoni og 
alarmovervågning med vagtselskabsordning.

Produktet gøres, såfremt der er nødvendig tilmelding, aktivt i sommeren 2011 med vor 
nuværende internetudbyder, en ny leverandør af alarmkomponenter baseret på internet og et 
fynsk vagtselskab.

Forudsætning:
Der skal løbende være mindst 100 aktive kunder på tjenesten.

Investeringsbidrag
Fibernetforbindelse 9.000 DKK

Etablering
I forbindelse med etablering af bredbåndstilslutning er der mulighed for, at du selv kan instal-
lere kabelrøret på egen grund. Det vil sige, at du selv kan grave, udrulle kabelrøret og frem-
føre det til placeringen for medieboksen samt genetablere renden på egen grund. I så tilfælde 
ydes frem til og med 30. april 2011 en engangsrabat på 6.000,00 DKK.

Abonnement
Internet 25/25 Mbit/s +Telefoniabonnement + 
Alarm grundpakke

395 DKK/md

Forbrug
Telefonisamtaler - se vores website www.nef.dk

Herudover er der betaling til vagtselskabet på 550,00 DKK/påbegyndt time, hvis de skal ryk-
ke ud til et hus. For at vi kan få en aftale med vagtselskabet skal der være mindst 100 fritids-
huse med i ordningen.

Alle priser er inklusive moms.
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Grundpakke:
Internet 25/25 Mbit/s
Telefoni med flytbar telefoni, hvor første IP-telefon er med i investeringsbidraget
Internetrouter for kommunikation med alarmenheder samt trådløst internet til kunden
Bevægelsesføler
Vinduesmærkater
Adgang til Internetportal for egen opsætning af alarmfunktioner
SMS tjeneste til valgfrie kontaktnumre for alarmer
Tænd/sluk funktion fra egen mobiltelefon
24 timers vagtordning med vagtselskab som kører ud på alarm fra huset

Samt mulighed for tilkøb af:
Sirene
Dør - og Bevægelsesfølere
Fjernbetjeningsenhed til alarmtilstand ændring
Røgalarm med SMS opkald
Overvågningskamera med ekstern lagring og visning via Internetportal
Temperatur og luftfugtighedssensor
Fjernaflæsning af elmåler
Fjernstyret Tænd/Sluk af for eksempel varme

Betalingsbetingelser
Faste ydelser faktureres forud med fakturadato den 1. i måneden. Forbrug afregnes bagud 
med det, som er registreret på faktureringstidspunktet. Sidste rettidige betalingsdato er den 15. 
i faktureringsmåneden. Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til 
renteloven.

Betaling kan ske via Betalingsservice (PBS) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved 
fravalgt Betalingsservice (PBS) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.

Fakturaen kan ses på www.nef.dk log-in-service.


