ACN Bredbånd og Telefon - yderligere gebyrer - Danmark
Priserne er vist i kr. inkl. 25% moms.

Gældende fra 24.03.15

Installationsydelser

Engangsgebyr

Startgebyr
Mislykket aftale

650 kr.
650 kr.

Tilslutning af router

210 kr.

Tilslutte en prækonfigureret router til linjer med faste IP-adresser.
Teknikeren vil:
• tilslutte routeren til en ethernet-udgang
• Kontrollere diverse indikatorlamper
• Gennemføre en brugsprøve med ping af WAP-telefon til routere i IP-netværk

Netværk kablet LAN

Konfiguration og tilslutning af to eller flere pc'er i et privat kablet netværk (privat LAN).
Teknikeren vil:
• installere RJ45 Cat. 5 stik
• Fremføre maks. 10m Cat. 5-kabel til tilslutningspunktet
• installere og mærke RJ45 Cat. 5 stik til tilslutningspunkterne
• teste at linjerne fungerer og sikre, at de er farvekodet korrekt.

1.025 kr.

der vil blive pålagt et ekstra gebyr for:
• fremføring af kabler på underlag, hvor de ikke kan fastgøres med clips
• brug af kanaler til tilslutning af kabler
• gennemboring i vibreret beton
• kabellængder over 10m

Ekstra stik

325 kr.

Teknikeren vil:
• lægge op til 10m kabel på sømbart underlag
• installere stik (for eksempel: et 3-benet telekommunikationsstik eller datastik med RJ11-indgang)
• tilslutte og teste stikket

Tillægsservices

Engangsgebyr

Teknikerpris pr. Time

Fremføring på ikke sømbart underlag

820 kr.
tid + materiel
tid + materiel
tid + materiel

Engangs- og servicegebyrer

Engangsgebyr

Ændring af bredbåndshastighed
Flytning
ACN højhastighedsmodem fuld pris i detailhandel

99 kr.
199 kr.
499 kr.

Ekstra ledningstræk
Gennemboring i vibreret beton

Den fulde detailhandelspris forfalder til betaling, hvis du skader apparatet og et nyt apparat er påkrævet, eller hvis du tilbagetrækker din kontrakt og ikke returnerer udstyret til ACN.

Administrationsgebyr

Engangsgebyr

Administrationsgebyr ved sen betaling
Administrationsgebyr ved betaling på anden måde end bankoverførsel, hævekort eller kreditkort
Administrationsgebyr for genetablering af forbindelse efter suspension
Administrationsgebyr ved mislykket betaling

99 kr.
8 kr.
199 kr.
30 kr.
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